




هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف هیلاعتملا  همکحلا 

: بتاک

يزاریش نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  17همکحلا 

17هراشا

22هراشا

ثلاثلا 23رفسلا 

یناثلا 23مسقلا 

23هراشا

[ هتافص إدبملا و  لاوحأ  یف  لوألا  نفلا  همتت  ]23

باتکلا مالکلا و  قیقحت  یف  انل  خنس  یتلا  فراعملا  ملکتم و  یلاعت  هنأ  یف  ثلاثلا  رفسلا  نم  عباسلا  23فقوملا 

23هراشا

ملکتلا موهفم  لیصحت  یف  ( 1  ) 23لصفلا

مالکلا نم  ضرغلا  لیصحت  یف  ( 2  ) 27لصفلا

27هراشا

29لیثمت

يدییأت 30داهشتسا 

هباتکلا ملکتلا و  باتکلا و  مالکلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 3  ) 32لصفلا

باتکلا مالکلا و  نیب  هبسانملا  نم  هوجو  یف  ( 4  ) 35لصفلا

امهتیاغ باتکلا و  مالکلا و  إدبم  یف  ( 5  ) 36لصفلا

قلخلا یلإ  لسرلا  لاسرإ  بتکلا و  لازنإ  هدئاف  یف  ( 6  ) 41لصفلا

41هراشا

43هرصبت

هللا دنع  نم  یحولا  طوبه  مالکلا و  لوزن  هیفیک  یف  ( 7  ) 44لصفلا

44هراشا

هیرون هراشإ  هیبلق و  48هرانإ 

بابلألا یلوأل  هحور  مالکلا و  رس  نع  باجحلا  عفر  باتکلا و  هجو  نع  باقنلا  فشک  یف  ( 8  ) 52لصفلا
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بابلألا یلوأل  هحور  مالکلا و  رس  نع  باجحلا  عفر  باتکلا و  هجو  نع  باقنلا  فشک  یف  ( 8  ) 52لصفلا

یلع ع نیدحوملا  مامإ  نینمؤملا و  ریمأ  مالک  قیقحت  یف  ( 9  ) 54لصفلا

قلاخلا هباتک  قولخملا و  هباتک  نیب  قرفلا  نایب  یف  ( 10  ) 56لصفلا

اعلطم ادح و  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نإ  یبنلا ص  لوق  قیقحت  یف  ( 11  ) 58لصفلا

58هراشا

هیلیثمت 61هرکذت 

بابلألا رئاصبلا و  يوذ  نم  هللا  لهأب  هصتخم  باتکلا  بل  هفرعم  نوک  نم  هانلمجأ  ام  نییبت  هانرکذ و  ام  حیضوت  یف  ( 12  ) 62لصفلا

62هراشا

یمالک حیولت  ینآرق و  62زمر 

یهیبنت 65راعشإ 

هراشإلا زمرلا و  ناسلب  نآرقلا  تعن  یف  ( 13  ) 66لصفلا

66هراشا

راعشإ 67هیبنت و 

اهتابثإ اهوحم و  بتکلا و  خسن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 14  ) 69لصفلا

هتوعن نآرقلا و  باقلأ  رکذ  یف  ( 15  ) 72لصفلا

72هراشا

« رونلا  » هتوعن هئامسأ و  هلمج  نم  نأ  72ملعاف 

همکحلا هئامسأ  نم  73و 

ریخلا هئامسأ  نم  74و 

حورلا هئامسأ  نم  74و 

قحلا اهنم  74و 

يدهلا اهنم  74و 

رکذلا اهنم  74و 

میظعلا أبنلا  اهنم  74و 

ءافشلا اهنم  74و 

همحرلا اهنم  75و 

میکحلا یلعلا  اهنم  75و 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


رکذلا وذ  اهنم  76و 

لیزنتلا اهنم  76و 

لزنملا اهنم  76و 

ریذنلا ریشبلا و  اهنم  76و 

يرشبلا اهنم  76و 

دیجملا اهنم  76و 

زیزعلا اهنم  76و 

میظعلا اهنم  76و 

هنسحلا هظعوملا  اهنم  77و 

همعنلا اهنم  77و 

قزرلا اهنم  78و 

نیبملا اهنم  78و 

نازیملا اهنم  78و 

لوصف هیف  ینابرلا و  ریدقتلا  یهلإلا و  ءاضقلا  بسحب  هنئاکلا  تارودقملا  یف  رضلا  رشلا و  لوخد  هیفیک  یش ء و  لکل  هعساولا  همحرلا  هیهلإلا و  هیانعلا  یف  نماثلا  79فقوملا 

هیانعلا یف  لوقلا  یف  ( 1  ) 79لصفلا

رشلا ریخلا و  ثحابم  یف  ( 2  ) 82لصفلا

82هراشا

هب رورضملل  الصاوم  ناک  ام  لوألا  83مسقلا 

هب ررضملل  لصاوم  ریغ  ناک  ام  یناثلا  مسقلا  84و 

قیقحت 86کش و 

86هراشا

نیهجو یلع  داوملا  قحلت  رورشلا  نأ  ملعا  92و 

92هراشا

لوألا 92مسقلاف 

رخآلا مسقلا  امأ  92و 

رشلا ریخلا و  ههج  نم  دوجوملل  یتلا  تالامتحالا  ماسقأ  یف  ( 3  ) 93لصفلا
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93هراشا

الصأ هیف  رش  قلطم ال  ریخ  هلک  يذلا  لوألا  93مسقلاف 

لیلق رش  همزلی  ریثک  ریخ  هیف  يذلا  وه  یناثلا و  مسقلا  94و 

هیف داضتلا  عوقو  ببسب  داسفلا  نوکلا و  ملاع  یف  الإ  دجوت  روکذملا ال  مسقلا  نم  رورشلا  عاونأ  عیمج  نأ  یف  ( 4  ) 95لصفلا

یهلإلا ءاضقلا  یف  رورشلا  لوخد  هیفیک  یف  ( 5  ) 97لصفلا

رشلا ریخلا و  هلأسم  یف  سانلل  تعقو  ماهوأ  عفد  یف  ( 6  ) 104لصفلا

رشلا یلع  بلاغ  هیف  ریخلا  يذلا  یناثلا  مسقلا  نأ  104اهنم 

لیلق رشلا  ریثک و  ملاعلا  یف  ریخلا  نأ  متمعز  مکنأ  اهنم  104و 

هللا ءاضقب  اعقاو - لئاذرلا  نم  هب  فصتی  وأ  یصاعملا  نم  ناسنإلا  نع  رتسی  ام  ناک  اذإ  هنأ  اهنم  107و 

ءامکحلا یلع  تاضارتعالا  کیکر  نم  وه  اهنم و  109و 

109هراشا

الوأ امأ  باوجلا  111و 

ایناث امأ  112و 

اثلاث امأ  112و 

هفسالفلا دنع  زاج  اذإ  هنأ  اهنم  114و 

ماقملا اذه  یف  هیوقلا  تالاکشإلا  نم  116و 

تانئاکلا لاحل  احالص  هیلزألا  هدارإلا  هب  تقلعت  دق  ملاعلا  اذه  یف  ارورش  روهمجلا  هدعی  ام  عوقو  نأ  یف  ( 7  ) 119لصفلا

هیفاضإلا رورشلا  تاریخلا و  عاونأ  هیمک  نایب  یف  ( 8  ) 122لصفلا

- هجوأ هعبرأ  یلع  نالاقی  رشلا  ریخلا و  نأ  122ملعا 

تایوامسلا یلإ  بسنی  ام  122اهنمف 

هیعیبطلا رومألا  یلإ  بسنی  ام  اهنم  122و 

هیرصنعلا ءایحألا  عابط  یف  ام  یلإ  بسنی  ام  اهنم  122و 

یهاونلا رماوألا و  تحت  یتلا  سوفنلا  یلإ  بسنی  ام  اهنم  122و 

کلفلا دوعس  یلإ  بسنت  یتلا  تاریخلا  122لوقنف 

تابنلا ضعبل  وأ  تاناویحلا  ضعبل  ضرعی  يذلا  امأ  124و 

هیعیبطلا رومألا  یلإ  بسنت  یتلا  تاریخلا  امأ  124و 
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هیرصنعلا تاناویحلا  سفنأ  یف  دجوت  یتلا  تاریخلا  امأ  126و 

126هراشا

يرخأ 130همکح 

هیناسنإلا سوفنلا  یلإ  هبوسنملا  رورشلا  تاریخلا و  امأ  133و 

لامجإلا هجو  یلع  نکمی  ام  غلبأ  هقح و  یف  روصتی  ام  دوجأ  یلع  قولخم  لوقعملا  ملاعلاک  سوسحملا  ملاعلا  نأ  یف  ( 9  ) 135لصفلا

یلیصفتلا هجولا  یلع  روصتی  ام  فرشأ  نکمی و  ام  لضفأ  هتالوعجم  بتارم  نم  هبترم  لک  نأ  نایب  یف  ( 10  ) 137لصفلا

137هراشا

- ثحابم هثالث  هیفف  یمللا  جهنملا  137امأ 

دوجولا ءاحنأ  لضفأ  یلع  ءدبلا  بتارم  یف  عقو  ام  لک  نأ  نایب  یف  لوألا  137ثحبملا 

137هراشا

لوألا 137امأ 

یناثلا امأ  138و 

دوعصلا بتارم  یف  هعقاولا  تانئاکلا  هدئاعلا و  تادوجوملا  نأ  نایب  یف  یناثلا  140ثحبملا 

مامت لمکأ  ماظن و  لضفأ  یلع  عومجملا  ثیح  نم  ملاعلا  عومجم  نأ  یف  ثلاثلا  142ثحبملا 

142هراشا

لوألا نالطب ]  ] 143امأ

هوجولف یناثلا  قشلا  نالطب  امأ  144و 

لیصحت 145ثحب و 

ینإلا جهنملا  امأ  146و 

ضرألا تاوامسلا و  قلخ  یف  هتیانع  یلاعت و  هتمکح  راثآ  نم  ذبن  یف  ( 11  ) 147لصفلا

تابکرملا قلخ  یف  هتیانع  راثآ  نم  جذومنأ  رکذ  یف  ( 12  ) 154لصفلا

ناسنإلا قلخ  یف  هتیانع  هتمکح و  تایآ  یف  ( 13  ) 157لصفلا

157هراشا

اهیلع هیبنتلا  بجی  هقیقد  انهاه  160و 

لوقنف هددصب  انک  ام  یلإ  عجرنل  162و 

ناسنإلا اهب  عفتنیل  اهیلع  ام  ضرألا و  قلخ  یف  یلاعت  هتیانع  یف  ( 14  ) 164لصفلا
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164هراشا

اداهم اشارف و  اهنوک  164اهنم 

انیلع هللا  نم  هب  ام  اهنم  165و 

فیفشلا هفاطللا و  هیاهن  یف  قلخت  مل  نأ  اهنم  165و 

ءاملا نم  اهضعب  هزراب  اهلعج  نأ  اهنم  165و 

اهنم هدلوتملا  ءایشألا  اهنم  166و 

ءامسلا نم  ءاملل  اهبذج  اهنم  166و 

ماظعلا راهنألا  نویعلا و  اهنم  166و 

هریغ تابنلاب و  اهعادصنا  اهنم  166و 

اهتوم اهتایح و  اهنم  166و 

هفلتخملا تاناویحلا  دلوت  اهنم  166و 

هعونتملا تاتابنلا  وشن  اهنم  168و 

مادإلا ماعطلا و  اهنم  168و 

- ءاودلا اهنم  168و 

هکاوفلا اهنم  168و 

ناسنإلل هوسکلا  اهنم  168و 

ءافص انول و  هفلتخملا  راجحألا  اهنم  168و 

هفیرشلا نداعملا  نم  اهیف  عدوأ  ام  اهنم  168و 

هحامسلا مرکلا و  عبط  اهل  نأ  اهنم  168و 

هیبکوکلا راونألا  هیکلفلا و  مارجألا  یف  هللا  عنص  عئادب  یف  ( 15  ) 170لصفلا

170هراشا

یصحت نأ  نم  رثکأ  ءامسلا  ملاع  فرش  یلع  هلادلا  لئالدلا  172مث 

172هراشا

هحیحص تایاغ  هغیلب و  مکح  یلع  لمتشم  اهقلخ  نأ  نم  هناحبس  هیلإ  راشأ  ام  172اهنمف 

حیباصملاب اهنیز  نأ  اهنم  172و 

اقابط اعبس  اظوفحم و  افقس  اهامس  نأ  اهنم  173و 
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لامعألا دعصم  اهلعج  نأ  اهنم  173و 

ءایضلا لحم  ءاعدلا و  هلبق  اهنأ  اهنم  173و 

رحبلا ربلا و  تاملظ  یف  اهب  يدتهی  تامالع  اهلعج  نأ  اهنم  173و 

هتمارک راد  یلإ  لوصولا  هئاقل و  یلإ  هقاتشم  هناحبس  هقشاع هللا  تادوجوملا  عیمج  نأ  تابثإ  یف  ( 16  ) 180لصفلا

180هراشا

کلذ یلع  ناهربلا  180و 

اهیلع هیبنتلا  بجی  هقیقد  انهاه  188و 

ءایشألا لک  یف  قشعلا  ینعم  نایرس  یف  رخآ  قیرط  نایب  یف  ( 17  ) 190لصفلا

لاملا یف  ادحاو  ائیش  ناک  نإ  تادوجوملا و  عیمجل  یقیقحلا  قوشعملا  نأ  نایب  یف  ( 18  ) 192لصفلا

192هراشا

195هرکذت

هبعشتم هبحملا  ماسقأ و  قشعلا  نأ  ملعا  196و 

196هراشا

دافسلا حاکنلل و  هیناویحلا  سوفنلا  هبحم  هبحملا  عاونأ  196نمف 

تاسائرلل ءاسؤرلا  هبحم  اهنم  196و 

نیلومتملا راجتلا و  هبحم  اهنم  196و 

اهنیودت مولعلا و  جارختسال  ءامکحلا  ءاملعلا و  هبحم  اهنم  196و 

مهعئانص راهظإ  یف  عانصلا  هبحم  اهنم  198و 

یفصأ فطلأ و  اهتابوغرم  اهتابوبحم و  تناک  یلعأ  فرشأ و  تناک  املک  سوفنلا  نأ  ملعا  198و 

ذخأملا اذه  نم  هیلکلا  اهتاربدم  هیتابنلا و  هیناویحلا و  مانصألا  لثم  یه  یتلا  هقرافملا  روصلا  تابثإ  یلع  هیبنتلا  یف  ( 19  ) 202لصفلا

ناسحلا هجوألل  نایتفلا  ءافرظلا و  قشع  رکذ  یف  ( 20  ) 204لصفلا

قشعلا اذه  یف  ءامکحلا  ءارآ  فلتخا  هنأ  204ملعا 

204هراشا

هلیذر هنأ  رکذ  همذ و  نم  204مهنمف 

هیناسفن هلیضف  هنإ  لاق  نم  مهنم  205و 

هتیهام یلع  فقی  مل  نم  مهنم  205و 
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معز نم  مهنم  205و 

هنإ لاق  نم  مهنم  205و 

قیقدلا رظنلا  هیلع  لدی  يذلا  205و 

نیلاطبلا لعف  نم  قشعلا  اذه  نأ  یلإ  اوبهذ  نیذلا  امأ  209و 

یناسفن ضرم  هنإ  اولاق  نیذلا  امأ  210و 

سفنلا یف  بلاغ  ءاوه  قشعلا  نإ  لاق  نم  مهنم  210و 

هدالولا دنع  علاطلا  هقفاوم  هؤشنم  لاق  نم  مهنم  210و 

داحتالا یلإ  قوشلا  طارفإ  وه  قشعلا  نإ  لاق  نم  مهنم  211و 

تادوجولا توافتل  تاقوشعملا  توافت  نأ  یف  ( 21  ) 213لصفلا

تابوبحملا یف  سانلا  فالتخا  یف  ( 22  ) 218لصفلا

نیلصاولا ءایلوألا  نیلماکلا و  ءافرعلاب  هصتخملا  هیهلإلا  هبحملا  یلإ  هراشإلا  یف  ( 23  ) 222لصفلا

لوصف هیف  هیلقعلا و  هقرافملا  روصلا  دوجو  قیقحت  هلعف و  هعادبإ و  یلاعت و  هضیف  یف  عساتلا  226فقوملا 

هصخی دوجو  يأ  نأ  یلاعت و  هنع  هرداصلا  تایوهلا  لوأ  قیقحت  یف  اهتفرعم  یلإ  جاتحی  لوصأ  دیهمت  یف  ( 1  ) 226لصفلا

226هراشا

لوألا 226لصألا 

رخآ 230لصأ 

نوناق هیف  رخآ  231لصأ 

هکرتشم هیضرعلا  هیتاذلا و  تایثیحلا  عیمج  رخآ  234لصأ 

رخآ 235لصأ 

ادحاو ارمأ  نوکی  نأ  بجی  لوألا  قحلا  نع  ردصی  ام  لوأ  نأ  یف  ( 2  ) 238لصفلا

تاقیلعتلا یف  امیس  سیئرلا  خیشلا  مالک  یف  هرکذ  ررکت  دق  امل  اصیخلت  لیصحتلا  باتک  یف  راینمهب  هدروأ  مارملا  اذه  نییبتل  مالکلا  نم  يرخأ  هقایس  یف  ( 3  ) 241لصفلا

اهریغ تاقیلعتلا و  تاراشإلا و  ءافشلاک و  هبتک  رثکأ  یف  سیئرلا  خیشلا  هدافإ  لصألا  اذه  یلع  ناهربلا  یف  رخآ  قاسم  كانه  و  ( 4  ) 243لصفلا

اهعفد یلإ  هراشإلا  هدعاقلا و  هذه  یلع  تدروأ  كوکش  رکذ  یف  ( 5  ) 245لصفلا

- لصحملا یف  کیکشتلا  بحاص  245لاق 

لاکشإلا اذه  نع  باوجلا  249قحف 

ریونت 253مهو و 
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لیصحت 255ثحب و 

255هراشا

.هثالث لبس  نم  هیلع  ناهربلا  256و 

هصوصخب لوألا  لولعملا  رودص  بوجو  رابتعا  نأ  256لوألا 

هلعلا کلذکف  هیددع  لوألا  لولعملا  هدحو  نأ  256یناثلا 

هناحبس هتاذ  نیع  نوکی  نأ  حصی  امنإ  هنأ  256ثلاثلا 

.ثاحبأ عضوم  لجألا  دیسلا  اذه  مالک  یف  257لوقأ و 

هرکذ ام  یلع  مزلی  هنأ  257لوألا 

یلاعت هنوک  هیثیح  نأ  258یناثلا 

هناکمإ هبترم  دعب  لولعملل  هلعلا  باجیإ  نوک  نأ  259ثلاثلا 

هیددع لوألا  رداصلا  هدحو  نوک  نأ  260عبارلا 

هصوصخب لعفلاب  لولعملا  اذه  هنع  ردصی  ثیحب  هرکذ  لج  هنوک  هلوق  نأ  261سماخلا 

یهیبنت 262راعشإ 

- یمهو لظ  هب  حازی  یقرشم  262رون 

هیشرف ههبش  اهب  لطبی  هیشرع  266همکح 

بکرم ریغ  دحاو  لوألا  رداصلا  نأ  یف  رخآ  جهنم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 6  ) 270لصف

قحلا دحاولا  نع  هرثکلا  رودص  عانتما  لصأ  نع  بعشتی  امم  لوألا  فوسلیفلا  نم  هثوروملا  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  یف  ( 7  ) 278لصفلا

278هراشا

یشرع 281هیبنت 

قیقحت 283کش و 

يرون لالحنا  يرکف و  288لاکشإ 

هیقرشم 291هرصبت 

لوصفلا هذه  یف  هانلصأ  ام  هرمث  لوصألا و  نم  هانمدق  ام  هجیتن  یف  ( 8  ) 292لصفلا

292هراشا

.مدعلا نم  نابرض  اهیف  بیش  دق  سوفن  یه  امب  292سوفنلا 

ینهذلا یلیلحتلا  مدعلا  292امهدحأ 
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بیکرتلل مزلتسملا  یعقاولا  مدعلا  وه  امهیناث  293و 

هیلیصفت 296هرصبت 

یسدقلا قرافملا  دوجوملا  اذه  تابثإل  296جهانملا 

296هراشا

ماهلإلا هوبنلا و  قیرط  نم  296لوألا 

دحاولا نع  ریثکلا  عانتما  جهنم  نم  یناثلا  296و 

فرشألا ناکمإ  لیبس  نم  298ثلاثلا 

یضتقملا یضتقملا و  نیب  هیتاذلا  هبسانملا  همءالملا و  کلسم  نم  298عبارلا 

لعفلاب ام  یلإ  هوقلاب  ام  جارخإ  ههج  نم  299سماخلا 

امهنیب مزالتلا  هیفیک  هروصلا و  یلویهلا و  قیرط  نم  300سداسلا 

اندنع هیوهلا  هددجتملا  هعیبطلا  بولسأ  نم  300عباسلا 

تالامکلا یلإ  ءایشألا  لویم  تاوهشلا و  ضارغألا و  قاوشألا و  بهذم  نم  301نماثلا 

هلصحملا عاونألل  یتاذلا  ناکمإلا  هیافک  قیرط  نم  301عساتلا 

هوجو نم  کلذ  هیکلفلا و  تاکرحلا  لیبس  نم  304رشاعلا 

304هراشا

هریغ اکرحم  كرحتم  لکل  نأ  304اهدحأ 

هیعیبط نوکت  نأ  عنتمی  هریدتسملا  هکرحلا  لوقن  انأ  اهیناث  305و 

هعطقنم هیهانتم و ال  ریغ  اهتاکرح  نأ  ههج  نم  اهثلاث  305و 

ماکحألا هقباطم  جهنم  نم  رشع  306يداحلا 

هلباقم مامتلا و  کلسم  نم  رشع  308یناثلا 

308هراشا

یعامس 308دییأت 

یلاضعإ کشل  یلالحنا  312لیمکت 

هتردق هیلزأ  لوألا و  إدبملا  دوج  ماود  یف  رشاعلا  318فقوملا 

318هراشا

دوجولا یف  هددجت  ملاعلا و  ثودح  یفانی  دوجلا ال  ضیفلا و  ماود  نأ  هلأسملا و  هذه  فرش  یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) 318لصفلا
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318هراشا

یعیرفت 322هیبنت 

یلکلا ملعلا  نم  رهوجلا  ماکحأ  ثحابم  یف  فلس  ام  ریغ  یقرشم  رخآ  ذخأم  نم  ناهربلاب  ماسجألا  ثودح  نایب  یف  ( 2  ) 325لصف

325هراشا

حیضوت 331صیخلت و 

هلأسملا هذه  یف  مهثاحبأ  مهئارآ و  نم  ذبن  نیملکتملا و  تاقفلم  رکذ  یف  ( 3  ) 334لصفلا

334هراشا

ناتفئاط مهف  للملا  لهأ  وملکتم  امأ  336و 

هیلولعملا هیلعلا و  یفنب  نولئاقلا  336امهادحإ 

حیجرتلا یفنل  نومزتلملا  امهب  نولئاقلا  هیناثلا  337و 

هتاذب همئاق  هثداح  هدارإلا  لعج  هیمارکلا  مه  مهضعب و  338و 

مهعابتأ ینادمهلا و  رابجلا  دبع  یضاقلا  مشاه و  یبأ  یئابجلا و  یلع  یبأک  هدارإلا  ثودحب  نیلئاقلا  نم  339و 

همیدق اهلعج  نم  مهنم  339و 

ءامکحلا نأ  نم  نیملکتملا  ضعب  هرکذ  ام  امأ  340و 

لیجست 340هرکذت و 

ضیفلا عاطقنا  للملا  بابرأ  نیملکتملا و  تاجاجتحا  ضعب  یف  ( 4  ) 343لصفلا

343هراشا

هیهانتم ریغ  تناک  ول  ثداوحلا  نأ  یلوألا  343هجحلا 

هیناثلا 347هجحلا 

هثلاثلا 347هجحلا 

هعبارلا 348هجحلا 

هسماخلا 348هجحلا 

هسداسلا 350هجحلا 

هعباسلا 353هجحلا 

353هراشا

هیقرشم 355هرکذت 
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هتکن انهاه  355و 

يرخأ 356هتکن 

لیصحت 356ثحب و 

هنماثلا 358هجحلا 

هعساتلا 360هجحلا 

360هراشا

هوجوب باوجلا  360و 

هریغ دوجوم  یفن  دیفی  یلاعت - يرابلا  يوس  درجملا  یفن  یف  هورکذ  ام  نأ  360اهدحأ 

همئاقلا لئالدلاب  ضراعم  هنأ  اهیناث  360و 

هزیامتم اهنأ  رم  دق  هطیسبلا  تادوجولا  نأ  اهثلاث  360و 

هجحلا هذه  یف  هورکذ  ام  ءانب  نأ  اهعبار  362و 

هیلقع ءازجأ  نم  بجاولا  بکرت  مزل  ام  هیاغ  نأ  اهسماخ  362و 

ریغلاب هیقوبسملا  یه  تناک  نإ  اهانعم و  هکرحلا و  هیهام  نأ  اهسداس  362و 

هورکذ ام  نإ  لیق  ام  اهعباس  362و 

رکذ ام  ملس  ول  هنإ  لیق  ام  اهنماث  362و 

مدعلاب هقوبسم  هرود  لک  نوک  نأ  اهعسات  365و 

ملاعلا ثودح  يرابلا و  ضیف  ماود  یف  همکحلا  هعیرشلا و  نیب  قیفوتلا  قیرط  یف  ( 5  ) 365لصفلا

365هراشا

یهیبنت 367رکذ 

لیصحت 370دقن و 

زکرم 372فیرعت 
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دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

هراشا

.ق 1050-979 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلاردص  هسانشرس : 

.يزاریشلادمحم نیدلاردص  فلوم  هعبرالا / هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.یبرع تشاددای : 

.مراهچ رفس  زا  مود  ءزج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.موس پاچ  ، 1 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 2 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 3 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  392 ؛ [ - 391  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

BBR1083/ص4ح8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3341076 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلامجا یفرعم  ***

ای اردـص  ـالم  هـب  فورعم  یفوتم 1050ق ،)  ) يزاریـش دـمحم  نیدـلاردص  فیلأت  هعبرـألا ،» هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  »
.تسا یبرع  نابز  هب  هیلاعتم ) تمکح   ) ییاردص هفسلف  لماک  هرود  نیهلأتملاردص ،

سردم یلع  اقآ  ییابطابط ، همالع  يراوزبس ، میکح  ياه  هقیلعت  ندوزفا  اب  هتشذگ ، ياه  پاچ  حیحصت  زا  سپ  باتک ، زا  هخسن  نیا 
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.تسا هتشون  همدقم  باتک  نیا  رب  یفوتم 1383ق )  ) رفظم اضردمحم  همالع  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارگید  يزونز و 

راتخاس ***

دلج هن  رد  هک  تسا  رفس  رب 4  لمتشم  رثا  نتم  .تسا  هدمآ  فلؤم  نیرـشان و  رفظم ، اضردمحم  ملق  هب  همدقم  هس  باتک ، يادتبا  رد 
هحفص ردص  رد  .تسا  هدش  نایب  یلوصف  رب  لمتشم  باب » ای  فقوم  نف ، هلحرم ،  » دنچ نمض  رد  رافسا  زا  کیره  .تسا  هدش  میظنت 
هقیلعت باتک  زا  یـشخب  رب  اهنت  دیتاسا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  رکذ  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  ياه  هقیلعت  نآ  لیذ  رد  رافـسا و  نتم 

(. هحفص ث نیرشان ، همدقم   ) دنا هدز  هقیلعت  سفن  رفس  رب  اهنت  يوجاوخ  لیعامسا  دمحم  یلوم  سردم و  یلع  اقآ  ًالثم  دنا ؛ هدز 

نوتم رد  یئاشم ، نوتم  فالخرب  .دراد  یـساسا  توافت  یقارـشا  یئاشم و  یفـسلف  راـثآ  راـتخاس  اـب  هیلاـعتم ، تمکح  بتک  راـتخاس 
تایعیبط هب  يزیرگ  راصتخا  هب  رافـسا  مجنپ  دـلج  رد  اردـص  الم  هچرگا  .دوش  یمن  ثحب  تایعیبط  تایـضایر و  زا  هیلاـعتم  تمکح 

زا شیپ  .تسا  هدـیدرگ  حرط  دوـجو  یلک  بتارم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  ًافرـص  هکلب  لقتـسم ، وـحن  هب  هن  ثحاـبم  نیا  اـما  تسا ، هدز 
هب تایهلا  ثحابم  هب  هدرک و  ادج  تایعیبط  زا  ار  نآ  يو  اما  داد ، یم  لیکـشت  ار  تایعیبط  ثحابم  زا  یئزج  سفن  ثحبم  اردصالم ،
يا همدـقم  هباثم  هب  نآ  تادـلجم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  یفـسلف  ثحاـبم  ریـس  .تسا  هتخاـس  قحلم  صخا  ینعم 

دنراد صاصتخا  داعم »  » و سفنلا » هفرعم   » ثحبم ود  هب  بیترت  هب  هک  دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهن  متـشه و  ینعی  رخآ ؛ دلج  ود  يارب 
(. ص213-214 اضر ، هدازدمحم ، )

اوتحم شرازگ  ***

نیرت گرزب  زا  ار  اردـص  الم  يو  .تسا  هتخادرپ  هدنـسیون  یملع  هاگیاج  فیـصوت  هب  ادـتبا  باـتک  رب  شا  همدـقم  رد  رفظم  همـالع 
نرق هس  رد  یهلا  یفسلف  بتکم  لوا  هجرد  سّردم  وا  .دبای  روهظ  وا  دننام  يا  هنازرف  ات  درذگب  دیاب  اه  نرق  هک  هتسناد  یهلا  هفـسالف 
دیدج میدق و  هفسلف  بتک  یمامت  سأر  رد  ار  رافسا  باتک  سپس  يو  هحفـص ب .) رفظم ، همدقم  ك.ر :  ) تسا هعیـش  دالب  رد  ریخا 
باتک نآ  تارابع  زا  هتفرگرب  هدرک ، فیلأت  نآ  زا  سپ  هک  يا  هلاسر  ای  یباتک  ره  هکارچ  تسا ؛ هتـسناد  وا  تافیلأت  یماـمت  رداـم  و 
تـسا هداد  حیـضوت  هلحرم  هس  رد  ار  شا  یگدنز  هتخادرپ و  اردص  لاح  حرـش  رکذ  هب  همادا  رد  ز .)»  » و ب »  » هحفـص نامه ،  ) تسا

(. ز هحفص د -  نامه ، )

چیه رد  اردص  الم  .تسا  نیهلأتملاردص  اردص و  الم  هب  روهشم  يزاریش ، دمحم  نیدلاردص  یفـسلف  ماظن  ناونع  هیلاعتم ،» تمکح  »
مهم يراذـگ  مان  رد  ار  نآ  هکلب  هدربن ، راک  هب  دوخ  یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ار  يرگید  مان  نینچمه  مان و  نیا  شراـثآ  زا  کـی 

وا زا  سپ  هک  زین ، باتک  نیا  اما  .تسا  هدرب  راـک  هب  هعبرـألا » هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  ، » شا یفـسلف  بوتکم  رثا  نیرت 
هدافتسا .دنک  یم  دای  هیلاعتملا  همکحلا  مان  اب  نآ  زا  یسک  رتمک  تسا و  فورعم  هعبرا » رافسا   » هب هدش ، هتخانـش  وا  رثا  نیرتروهـشم 
دهاوشلا  » باتک رد  اردص  الم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  لوادـتم  يو ، یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ًافرـص  وا ، زا  دـعب  ریبعت  نیا  زا 

نیدـلا لالج  دیـس  رظن  هب  .تسا  هدرک  دای  زین  هیلاعتملا » همکحلا   » مان هب  دوخ  رگید  باتک  زا  هعبرـألا » رافـسألا   » رب هوـالع  هیبوبرلا ،»
(. ص774 همطاف ، انف ، ك.ر :  ) تسا هیسدقلا » لئاسملا   » مامتان باتک  نامه  ریخا  باتک  ینایتشآ ،
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: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردص  الم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ؛ یناحور و  عبنم  . 1
؛ تسا هتفای  تسد 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأـت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـص  الم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارـصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدمزارد  عیـسو و  هعلاطم 

، یلـصا رـصانع  داوم و  هلزنم  هب  زین  عبانم  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
: ك.ر  ) دندش هدافتـسا  هیلاعتم  تمکح  نداهن  ناینب  رد  دنتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  تروص  اردص  الم  صاخ  تالمأت  اه و  هشیدنا  اب 

(. ص775 نامه ،

هک یلئاسم  زا  یخرب  لح  يارب  دـیدج  ياه  هار  هضرع  یکی ، درک : یـسررب  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ار  هیلاـعتم  تمکح  ياـه  يروآون 
هک اجنآ  زا  .اهنآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  دـیدج و  لئاسم  حرط  يرگید ، تسا و  هدوب  هعزانم  نآ  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

بتکم نیا  يدابم  ینابم و  عقاو  رد  هک  ار  نآ  ياه  يروآون  عبطلاب  دـهد ، یم  لیکـشت  دوجو  ملع  ار  هیلاعتم  تمکح  ناینب  اـنبریز و 
دوجو و زین  یفـسلف  ياه  متـسیس  ریاـس  نیزاـغآ  هطقن  هچرگ  .تسج  دـیاب  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  دوجو و  لوح  دـنور ، یم  رامـشب 

یب لومـش  تعـسو و  همه  نیا  اـب  دوجو  هک  دـش  حرطم  شـسرپ  نیا  ییاردـص  ماـظن  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  تسا ، نآ  تخاـنش 
خـساپ دوجو  تلاصا  هیرظن  .درادـن  یتلاصا  تینیع و  نهذ  زا  جراخ  هک  دـشاب  فرـص  موهفم  کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  شریظن 

یم ار  لوق  نیا  زین  شناوریپ  انیـس و  نبا  دـننام  وا  زا  شیپ  يامکح  نانخـس  لالخ  رد  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  اردـص  ـالم  هنارکتبم 
تالـضعم زا  يرایـسب  لح  ياشگ  هار  هک  يوحن  هب  ییاردـص  هیلاعتم  تمکح  رد  نآ  تیمها  رب  دـیکأت  حیرـصت و  اـما  .تفاـی  ناوت 
کیکـشت زا : دنترابع  هیلاعتم  تمکح  رد  رگید  یـساسا  ياه  يروآون  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  هقباس  یب  هدـش  یمالک  یفـسلف و 

نییبت يرهوج ، تکرح  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  يرقف ، ناکما  طبار ، یطبار و  یسفن ، هب  دوجو  میسقت  دوجو ، تدحو  دوجو ،
طیـسب هدـعاق  سفن ، ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هینامـسج  هیرظن  تسا ، مراهچ  دـعب  نآ  هکنیا  نامز و  هراـبرد  دـیدج  یفـسلف 

، نامه  ) یـسانشداعم هب  طوبرم  يارآ  هعومجم  لصفنم و  لایخ  ملاع  یفـسلف  تابثا  يوقلا ، لک  اهتدحو  یف  سفنلا  هدـعاق  هقیقحلا ،
(. ص779

حیـضوت اب  همادا  رد  تاقیلعت  نیا  .تسا  هدـش  صخـشم  زمر  اب  هک  هدـمآ  امکح  زا  يدادـعت  زا  یتاقیلعت  باـتک ، تاحفـص  لـیذ  رد 
: دنوش یم  یفرعم  يرصتخم 

تمکح و وا  .هیلاـعتم  تمکح  ناـحراش  نیرت  گرزب  زا  یکی  يو  یفوتم 1246ق .)  ) یناهفصا يرون  دیـشمج  نب  یلع  اقآ  ن :» . » 1
سیردـت هب  فرژ  یعّبتت  الاو و  یتمه  اب  لاـس  هاـجنپ  لوط  رد  دوخ  تفرگارف و  1192ق )  ) يدابآدیب دـمحم  اقآ  میکح  زا  ار  نافرع 

یسک وا  نارصاعم  نایم  زا  دراد و  ازسب  یمهس  ییاردص  تمکح  صوصخ  هب  هفسلف و  يایحا  رد  وا  .تشامگ  تمه  نافرع  هفسلف و 
(. ص?2 دماح ، یناهفصا ، یجان  ك.ر :  ) تفرگ ناوت  یمن  غارس  هنیمز  نیا  رد  يو  تیمها  هب 
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شزرارپ راثآ  زا  هتشون  یبرع  نابز  هب  هک  يراوزبس  یـشاوح  تاقیلعت و  یفوتم 1289ق .)  ) يراوزبس يدـهم  نب  يداه  الم  س :» . » 2
سیردت یط  ار  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  تایعیبط و  شخب  يانثتسا  هب  رافسا  نتم  مامت  بترم  مظنم و  يا  هنوگ  هب  يراوزبس  .تسوا 

عبط هب  رافسا  نتم  اب  ًانیع  مامت و  هب  میکح  دوخ  طخ  هب  نیا  زا  شیپ  یشاوح  نیا  .تسا  هتشون  هیـشاح  اهنآ  رب  هدرک و  یجالح  نتم ،
(. ص74 ج9 ، نسح ، دیس  نیما ، ك.ر :  ) تسا هدیسر  یگنس 

ار سردم  یلع  اقآ  .تسا  يزونز  هللادبع  الم  گرزب  فوسلیف  دـنزرف  يو  یفوتم 1307/1310ق .)  ) يزونز سردـم  یلع  اقآ  م :» . » 3
یمن دـندوب  هتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  سیردـت  ریرقت و  هب  ًافرـص  هفلـسف  رد  يو  .دـنا  هدـناوخ  مه  سـسؤم  میکح  مـیکح و  یلع  اـقآ 
هفسلف تالکشم  يارب  هزات  ياه  لح  هار  يوجتسج  رد  تشاد و  یـسیسأت  یقیقحت و  یـشور  يراکتبا و  داقن و  يا  هحیرق  تخادرپ ؛

(. ص127-128 ج1 ، عیشت ، فراعملاهرئاد   ) میروخ یمرب  نآ  هب  رتمک  رخأتم  يامکح  رد  هک  يراک  دوب ؛

هب یسک  اردص  الم  نامز  ات  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یمالسا  گنهرف  رد  یفسلف  لالدتـسا  یلقع و  ناهرب  اب  ینامـسج  داعم  تابثا 
.تسا هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یلقع  ناهرب  قیرط  زا  هدرک ، سیـسأت  هک  یلوصا  ینابم و  ساسا  رب  اردـص  ـالم  .تسا  هتفاـین  تسد  نآ 

یلع اقآ  گرزب  میکح  هتـشاد ، زاربا  يدیدج  هیرظن  هدروآ و  هزات  نخـس  ینامـسج  داعم  باب  رد  هک  یـسک  اهنت  اردـص  الم  زا  سپ 
هجیتن یلو  هتفریذپ ، ار  وا  ینابم  زا  يرایسب  يو ، ینابم  اردص و  الم  هیرظن  زا  لماک  یهاگآ  نمـض  میکح  نیا  .تسا  يزونز  سردم 

.تسا هدرک  جارختسا  نآ  زا  ار  يدیدج  هاگدید  هکلب  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ 

، سفن ینامـسج  ثودـح  يرهوج ، تکرح  لیبق  زا  ار  اردـص  الم  ياه  لیلحت  ینابم و  زا  يرایـسب  هک  لاح  نیعرد  يزونز  سردـم 
یم مالعا  لطاب  رگید  يوس  زا  ار  هرعاشا  هیرظن  وس و  کی  زا  ار  وا  هیرظن  یلو  دریذـپ ، یم  اهنآ  دـننام  ترخآ و  ایند و  ملاع  توافت 

؛ تسا هدرک  طقاس  داـعم  دوع  راـبتعا  هجرد  زا  یلک  روط  هب  ار  يویند  ندـب  يو  هک  تسا  نیا  اردـص  ـالم  هیرظن  نـالطب  تلع  .دـنک 
یمن عرـش  رهاظ  اب  هیرظن  نیا  .دنتـسه  يدادـتما  ياه  تروص  ياراد  اهنت  دنتـسه و  هدام  زا  درجم  يورخا  ياـه  ندـب  وا  دزن  هکارچ 

مه زا  يویند  ندـب  اب  يورخا  ندـب  ینامه » نیا   » يو رظن  قبط  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  اردـص  الم  هیرظن  نالطب  نینچمه  .دزاـس 
تایاور تایآ و  اب  هیرظن  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـیاین ؛ رامـشب  يویند  ندـب  ریغ  يورخا  ندـب  دوش و  هتـسسگ 

ود نآ  نیب  ینامه » نیا   » تسا و يویند  ندـب  ناـمه  يورخا  ندـب  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگناـیب  يو  هیرظن  رگا  اـما  تسین ؛ راـگزاس 
هب یکدوک  ناوا  زا  يویند  يداـم  ندـب  رد  لوحت  رییغت و  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  داوـم  رد  اـهنت  تواـفت  رییغت و  ظوـفحم و 
لاح نیعرد  یلو  هتفای ، لوحت  ًالماک  راـب  نیدـنچ  ندـب  داوم  لـحارم ، ماـیا و  نیا  رد  هک  يریپ  یلاـس و  گرزب  هب  نآ  زا  یناوجون و 

تایآ و اب  روبزم  هیرظن  ضرف  نیا  رد  تسا ، هدماین  دیدپ  نآ  رد  یلکـشم  چیه  هدنام و  ظوفحم  مایا  نیا  مامت  رد  ندـب  ینامه » نیا  »
(. ص40-47 قاحسادمحم ، يزاریش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) دوب دهاوخ  ساسا  یب  هدشدای  لاکشا  هتشادن و  یفانت  تایاور 

یلع الم  دنوخآ  رصاعم  هفسلف ، فورعم  ناسردم  املع و  زا  يو  یفوتم 1277ق .)  ) یناهفصا عیمس  الم  نب  لیعامـسا  همالع  ل :» ?. »
ًارهاـظ شتاـفو  خـیرات  هدـش و  توف  يرون  یلع  ـالم  زا  شیپ  قیقحتلا  یلع  دوـب و  یفوتم 1246ق )  ) ناهفـصا نطوتم  میکح  يروـن 

مایا رد  هک  هتـشون  شدوخ  لاـح  حرـش  رد  یفوتم 1289ق  يراوزبـس  یجاـح  هکنیا  .تسا  يرون  زا  لـبق  لاـس  هس  یلاوح 1243ق ،
لک داتـسا  تمدخ  هب  وا  تافو  زا  دعب  هدناوخ و  یم  مالک  تمکح و  سرد  یناهفـصا  لیعامـسا  الم  دزن  لاس  دـنچ  ناهفـصا  تماقا 

، ییامه  ) تسا لیعامـسادمحم  نیمه  شدوصقم  ًارهاظ  هدرک ، ذملت  يو  دزن  مه  لاس  هس  دودـح  هتـسویپ و  يرون  یلع  الم  دـنوخآ 
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(. مجنپ مراهچ و  ياهدلج  ك.ر :  ) تسا هدمآ  لیعامسا »  » مان اب  باتک  تاقیلعت  زا  يرایسب  هتبلا  ص126-127 .) لالج ،

ییاج رد  اما  تسا ، هدز  هقیلعت  يراوزبس  هموظنم  رب  هچرگا  يو  یفوتم 13?9ق .)  ) یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نب  دـمحم  ه :» ?. »
نسحلاوبا ازریم  زا  كدنا  تاقیلعت  رگید  يوس  زا  اما  .دشن  هدهاشم  وا  تاقیلعت  مه  باتک  رد  هدشن و  هراشا  رافـسا  رب  وا  تاقیلعت  هب 

(. 36 و 44 ، 24 تاحفص 76 ، مراهچ ، دلج   ) دیدرگ هدهاشم  ییوخ  یلعحتف  زا  ییاه  هقیلعت  ای  یفوتم 1314ق )  ) هولج

یفسلف هلئسم  کی  اردص  الم  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسانش  تفرعم  یفوتم 1?02ق .)  ) ییابطابط نیسحدمحم  دیـس  ط :» ?. »
هماقا ناهرب  كاردا ، ملع و  ندوب  یفسلف  هلئـسم  رب  موس ) دلج  « ) رافـسا  » لوقعم لقع و  ثحبم  رد  يو  هکنیا  ات  ...تفر  یمن  رامـشب 

دنیآرب ددصرد  ییابطابط  همالع  اهنآ  ردص  رد  ییاردصون و  نافوسلیف  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  .تخادرپ  نآ  یفـسلف  هیجوت  هب  درک و 
باتک تالاقم  هعومجم  زا  هلاقم  راهچ  صاصتخا  .دـننک  لیدـبت  یلقتـسم  هخاش  هب  ار  كاردا  ملع و  هب  طوبرم  ثحابم  هعومجم  هک 
هچنآ رب  تلالد  تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  نمـض  رد  مه  ییابطابط  همـالع  تاراـکتبا  زا  يرایـسب  هک  مسیلاـئر ،» شور  هفـسلف و  لوصا  »

زا طقف  یناهرب  مولع  رد  هکنیا  دـسیون : یم  رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  همالع  ص29-30 .) كویب ، هداز ، یلع  ك.ر :  ) دراد میتـفگ 
ياـه ثحب  ياـضتقم  هک  تسا  یبـلطم  هکلب  تسین ، دادرارق  کـی  حالطـصا و  کـی  ًافرـص  دـننک ، یم  ثحب  عوضوم  یتاذ  ضارعا 

(. ص51 یضترم ، كاین ، يردفص   ) تسا هدش  نییبت  قطنم  زا  ناهرب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یناهرب  مولع  رد  یناهرب 

؛ نادبا هب  سوفن  قلعت  هن  دـنک ، یم  ریوصت  سوفن  هب  نادـبا  قوحل  قیرط  زا  يزونز  میکح  دـننام  ار  ینامـسج  داعم  ییابطابط  همالع 
، قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) تسین يزونز  همالع و  نانخـس  نیب  یتواـفت  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  کـش  یب  سپ 

(. ص51

باتک تیعضو  ***

(. هحفص ف رفظم ، همدقم   ) تسا هدش  یگنس  پاچ  دلجم ، راهچ  رد  ناریا  رد  لاس 1282ق  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا 

مجنپ و مراهچ ، ياهدـلج  زج  هب  .تسا  هدـش  رکذ  نآ  ياهتنا  رد  یلوادـج  رد  هک  تسا  یناوارف  طالغا  رب  لمتـشم  باتک  لوا  دـلج 
بتک یماسا  مالعا و  تسرهف  بلاطم ، تسرهف  رب  هوالع  اهدلج  یقاب  رد  تسا ، هدمآ  بلاطم  تسرهف  اهنت  اهنآ  ياهتنا  رد  هک  متفه 

.تسا هدش  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  زین 

هلاقم عبانم  ***

.باتک نتم  همدقم و  . 1

، لوا پاچ  یمالـسا ، فراعملاهرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  دلج 13 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  همطاف ، انف ، . 2
.1388

: رون یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  رافـسا ،» باتک  لماک  هخـسن  نیرت  یمیدق  رب  یهاگن  ، » دمحا دیـس  یناکرـسیوت ، . 3
ات 95. هحفص 92  هرامش 2 ، رویرهش 1374 ، اردص ، هماندرخ  هلجم 
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نید و هلجم  روـن : یـصصخت  تـالجم  هاـگیاپ  رد  هلاـقم  سردآ  ییاردـصون ،» یفوـسلیف  ییاـبطابط ، همـالع  ، » كوـیب هداز ، یلع  . 4
ات 38. هحفص 23  هرامش 29 ، راهب 1385 ، تاطابترا ،

، نیمز ناریا  گنهرف  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  میکح ،» یناهفـصا  لیعامـسا  ـالم  ، » لـالج یئاـمه ، . 5
ات 133. هحفص 124 هرامش 21 ، ، 1354

، موس پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  لوا ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  . 6
.1375

دیعس دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیـس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  مهن ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  نسح ، دیـس  نیما ، . 7
.1381 لوا ، پاچ  یبحم ،

، یفـسلف تفرعم  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  یناهرب ،» مولع  زیامت  كالم  ، » یـضترم كاین ، يردفـص  . 8
ات 64. هحفص 45  هرامش 12 ، ناتسبات 1385 ،

گرزب فراعملاهرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  ج21 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  اضر ، هدازدمحم ، . 9
.1392 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هنیآ هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  يرون ،» یلع  الم  میکح  لئاسر  هعومجم  ، » دـماح یناهفـصا ، یجان  . 10
هحفص 62. هرامش 28 ، يد 1373 ، رذآ و  شهوژپ ،

سردآ ییابطابط ،» همالع  يزونز و  سردم  یلع  اقآ  رظن  زا  ینامـسج ، داعم  ، » قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ، . 11
ات 54. هحفص 39  هرامش 9 ، ناتسمز 1389 ، زییاپ و  یمالسا ، هفسلف  ياه  هزومآ  هلجم  رون : یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم 

1 ص :

هراشا
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ثلاثلا رفسلا 

یناثلا مسقلا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

[ هتافص إدبملا و  لاوحأ  یف  لوألا  نفلا  همتت  ]

باتکلا مالکلا و  قیقحت  یف  انل  خنس  یتلا  فراعملا  ملکتم و  یلاعت  هنأ  یف  ثلاثلا  رفسلا  نم  عباسلا  فقوملا 

هراشا

لوصف هیف  ماهلإلاب و  هللا  هدافأ  امبسح  امهنیب  قرفلا  و 

ملکتلا موهفم  لیصحت  یف  ( 1  ) لصفلا

ملکلا نم  قتشم  هنأل   (2) هرثؤم هیسفن   (1) هفص ردصم  ملکتلا  نأ  ملعا 

لکل ردصم  وهف  هتاذ  نیع  هملکت  ناک  املف  یبوجولا  ملکتملا  یف  امأ  نایبلا و  نع  ینغ  یناکمإلا  ملکتملا  یف  اذـه  هینایب  هفاضإلا  - 1
راثآ اهنود  ام  تاماتلا و  تاملکلا  عیمج  نـأل  هرثؤم  هیلاـعتملا  هتاذ  سفن  يأ  هیـسفن  هفـص  هملکت  هیظفللا و  نع  الـضف  هینیوکت  هملک 

یه یتلا  لوقعلا  مالکلاب  بارعإلا و  اذـه  دارأ  نإ  مالکلل  هتیقلاخ  هملکت  لاـق  نم  بویغلا و  بیغ  وه  يذـلا  ریمـضلا  نع  هبرعم  هتاذ 
تاملکلا عیمج  سدـقألا  طیـسبلا  دوجولا  کلذ  هیعماج  دارأ  اذإ  یـسفنلا  مالکلاب  لاق  نم  نأ  اـمک  انـسح  ناـکل  تاـماتلا  تاـملکلا 

هدق س  الیلد ،  داؤفلا  یلع  ناسللا  لعج  امنإ  داؤفلا و  یفل  مالکلا  نإ  لئاقلا - لوق  اذک  اهجوم و  ناکل  طیسب  دحاو  قادصمب 
یلع لالدتسا  حرجلا  وه  ملکلا و  نم  قتـشم  هنأل  هلوق  هیلإ و  ریـشنس  امک  اهل  ادتحم  أشنم و  هنوک  اذک  هفـص  ردصم  هنوکب  دارملا  - 2

عاجرإ یلإ  هراشإ  هرثؤم  هیـسفن  هفـص  هلوق  یف  هیناهربلا و  ثاحبألا  یف  هب  أبعی  یبدأ ال  لالدتـسا  وه  هیف و  اذوخأم  ریثأـتلا  ینعم  نوک 
نوکب ملکتلا  ریـسفتب  کلذ  تاذـلا و  نیع  یه  یتلا  هیتاذـلا  هفـصلا  یلإ  تاذـلا  نع  هرخأتم  هیلعف  هفـص  هرهاـظب  وه  مـالکلا و  ینعم 

هیف نکل  .تاذلا  نیع  یه  هردقلا و  یه  یتلا  هیتاذلا  هیثیحلا  یلإ  هقیقحلاب  عجریف  هریمـض  یف  ام  همالعإب  ریغلا  یف  رثؤی  ثیحب  تاذـلا 
همحرلا و قزرلا و  ءایحإلا و  عادبإلا و  قلخلاک و  هیلعفلا  تافصلا  عیمج  یف  يرجی  لب  اهدحو  ملکتلا  هفصب  صتخی  امم ال  کلذ  نأ 

هیـصوصخلا کلت  لعفلا و  نیب  لعافلا و  تاذ  یف  هصاخ  هیـصوصخ  نع  هرودـص  ناک  امل  لعف  هنأ  امب  لعفلا  نإـف  اـهریغ  هرفغملا و 
هجراخلا ریغ  هیصوصخلا  نم  هتاذ  یف  امب  لعافلا  یلع  لعفلا  نم  هذوخأملا  هفـصلا  لمحی  نأ  زئاجلا  نم  ناک  هقیقرلا  هقیقحلا و  لمح 

قزرلا و قلخلا و  هنع  ردـصی  ثیحب  تاذـلا  نوک  نع  نییکاحلا  قزارلا  و  قلاخلاک - تاذـلا  نع  هجراخ  ریغ  هفـصلا  نوکتف  هتاذ  نم 
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هیتاذـلا تافـصلا  رـصق  قحلاف  .هتاذ  یلع  هدـئاز  لعفلا  ماقم  یف  لعافلا  نع  هعزتنم  نوکتف  لعفلا  نم  هل  اـمب  لـعافلا  یلع  لـمحت  نأ 
یلإ اعیمج  اهعوجر  ناـیب  مث  هیلعف  تافـص  تافـصلا  رئاـس  دـع  رـصبلا و  عمـسلا و  عجری  هیلإ  ملعلا و  هردـقلا و  هاـیحلا و  یف  هیتوبثلا 

هلظ دم  ط  مدقت ، امک  رودصلا  هیثیح  یلإ  اهیناعم  عاجرإب  هیتاذلا  تافصلا 
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3 ص :

ملکتملا هفص  مالکلا  نإ  لاق  نمف   (1) راهظإلا مالعإلا و  هتدئاف  حرجلا و  وه  و 

هجاح یف  ناسنإلا  نم  نیعمتجملا  نإف  هیعامتجالا - هجاحلا  اهرابتعا  یلإ  تعد  یتلا  هیراـبتعالا  رومـألا  نم  اندـنع  يذـلا  مـالکلا  - 1
ملکت هجاح و ال  ملکتلا  یلإ  سحی  مل  هیدارفنا  هشیع  شاع  اناسنإ  انـضرف  ول  هریمـض و  یف  ام  ضعبل  مهـضعب  مـالعإ  یلإ  هیرارطـضا 

یف هیعامتجالا  هتجاح  رادـقمب  هلمجلا  یف  هدـصاقمل  همهفملا  تاوصألا  نم  اهنم  عون  لک  دـنع  ناویحلا  دـجن  اـضیأ  کلذـک  هتبلا و 
یف ربدتلا  هیطعی  ام  یلع  ریمـضلا  یف  ام  مالعإ  ینعمب  مالکلا  روهظ  أدـتبا  دـق  .کلذ و  ریغ  وأ  عافد  وأ  خارفأ  هیبرت  وأ  خارفإ  وأ  دافس 

خارفألا اهعبتتف  اهخارفأ  نم  يأرمب  هبحلا  اهراقنمب  طقتلت  هجاجدـلاک  همالعإ  دوصقملا  لعفلا  وأ  یـشلا ء  سفن  هءارإـب  ناویحلا  لاـح 
یف رمألا  کلذک  اهدوصقم و  هنم  خارفألا  تمهف  هدـحو و  توصلا  یلع  رـصتقا  مث  حایـصلا  نم  عونب  لعفلا  تعفـش  مث  تاقتلالا  یف 

و تاغللا - ترهظ  بیکارتلا و  تبعـشت  ضعب و  نم  اهـضعب  تاملکلا  تلـصفنا  دـصاقملا و  فالتخاب  تاوصألا  فلتخا  مث  ناـسنإلا 
ظفللا هطاسو  ریغ  نم  هعماس  یلإ  ینعملا  سفن  یقلی  ملکتملا  ناک  دح  یلإ  لوادـتلا  هرثکب  ینعملا  یلع  عوضوملا  ظفللا  هلالد  تیوق 

نأ و  هانعمل - يرابتعا  دوجو  ظفللا  نأ  رهظی  هب  اندنع و  مالکلا  روهظ  یف  لوقلا  لامجإ  اذه  .هطاسو  ریغب  ینعملا  دجی  عماسلا  ناک  و 
نم هتیرابتعا  دوصقملا و  ینعملا  یلع  عضولاب - ملاعلا  عماـسلا  هب  لدتـسیل  ملکتملا  ریمـض  یف  يذـلا  ینعملل  يراـبتعا  داـجیإ  ملکتلا 
تاذ هیصوصخ  یلع  هتیصوصخب  لد  امل  لعفلا  نأ  رهظی  انه  نم  ریمضلا و  یف  ام  مالعإ  هیف  هیاغلا  تفرع و  امک  هلالدلا  هیرابتعا  ههج 
انهاه هلالدـلا  نأ  رمألا  هیاهن  هیلع  مالکلا  دـح  قدـصی  هریمـض  یف  امع  افـشاک  هلعافل  امالک  ناـک  هیقیقح  هلـالد  هلاـمک - یف  هلعاـف 

دوجولا کلذ  سفن  یلإ  هبـسنلاب  رمألا  هروص  یف  وه  هناحبـس و  مالک هللا  نکمم  لک  دوجو  نأ  نیبتی  کلذـب  هیراـبتعا و  ریغ  هیقیقح 
امات ناک  اذإ  تادوجوملا و  نم  هریغ  یلإ  هبـسنلاب  ربخلا  هروص  یف  ُنوُکَیَف و  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  یلاعت  لاق  امک 

هلظ دم  ط  ُحیِسَْملا ، ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍهَِملَِکب  لاق  ِهَّللا و  ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  یلاعت ال  لاق  یلاعت  هل  همات  هملک  امات و  امالک  ناک  هدوجو  یف 
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ملکتملا نإ  لاق  نم  عوضوملاب و  ضرعلا  مایق  ـال   (2)- لعافلاب لعفلا  مایق  هب  دارأ  ملکتملاب  مئاق  هنإ  لاـق  نم  (1) و  هیملکتملا هب  دارأ 
فوج نم  جراخلا  ءاوهلا  وه  هنوکـسب و  ـال  هاـف  هکرحب   (3) ملکتملا سفنب  موقی  ام  دـهاشلا  یف  مـالکلا  نم  دارأ  مـالکلا  دـجوأ  نم 

املکت و اریوصت ال  هباتک و  نوکیف  الإ  شاقنلل و  شقنلا  بتاـکلل و  باـتکلا  هنیاـبم  هل  نیاـبم  وه  اـم  ـال  ملکتم  وه  ثیح  نم  ملکتملا 
.اریرقت

(4) هیدوجو هملک  یه  نک و  هملک  تانکمملا  عامسأ  قش  مالک  لوأ  نیفراعلا  ضعب  لاق 

هدق س  ردصملاب ، لصاحلا  وه  فراعتملا و  هانعمب  هنإف  ثلاثلا  یناثلا و  فالخب  يردصملا  ینعملاب  مالکلا  دارأ  يأ  - 1
هملک لک  لب  ایرودص  امایق  یلاعت  هب  همئاقلا  لوقعلا  يأ  تاماتلا  تاملکلا  مالکلاب  داری  نأب  هدنع  قیقحتلا  وه  ام  یلإ  حیملت  اذـه  - 2

هب ماق  نمب  ملکتملا  فرع  یـسفنلا و  مالکلاب  لاق  يذـلا  يرعـشألا  بهذـم  یلع  امأ  هب و  مئاق  یـش ء  لک  نم  اـی  درو  اـمک  هب  همئاـق 
هدق س  هتاذ ، یلع  هدئاز  هتافص  عیمج  هدنع  ذإ  هیف  مایقلا  لولحلاب و  سأب  الف  مالکلا 

هدق س  لباقلاب ، قلعتلا  امهطانم  هیئاوسلا و  هنونیبلا و  یعدتسی  داحتالا  نأل  اذه  ربتعا  امنإ  - 3
امنإ عمـسی و  ءادـنب  عرقی و ال  توصب  نوکیف ال  نک  هنوک  دارأ  امل  لوقی  امنإ  نینمؤملا : ریمأ  لاـق  توص  فرح و  ـال  دوجو  يأ  - 4

اهعامـسإ دوجولا و  هیئیـش  لبق  توبثلا  هیئیـشب  هتباثلا  نایعألا  تانکمملاب  فراعلا  کلذ  اذک  ام و  هملکب  دارأ ع  هلعف  هناحبـس  همالک 
هدق س  ملعلا ، ثحبم  یف  رم  امک  هیتوبث 
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5 ص :

وه نمحرلا و  سفن  یف   (2) نیرشعلا هینامثلا و  هلزانم  هتاماقم و  بسحب   (1) مالکلا ماسقأ  هلک  ملاعلا  لب  مالکلاب  الإ  ملاعلا  رهظ  اـمف 
هیلقعلا رهاوـجلا  يدوـجولا و  ضیفلا  کـلذ  تاـنیعت  بتارم  تاـنکمملا  همحرلا و  هضاـفإلا و  عـبنم  نع  ثـعبنملا  يدوـجولا  ضیفلا 

لیلحتلل و هلباق  هیلعف  و  هیمسا - تابکرم  هینامسجلا  رهاوجلا  صقنت و  دیبت و ال  یتلا ال  تاماتلا  هللا  تاملک  یه  تایلاع و   (3) فورح
یف یمـسی  يذـلا  يدوجولا  ینامحرلا  سفنلاب  همئاق  عیمجلا  و  بارعإلا - ءانبلاک و  هقرافملا  همزاللا و  اهـضارعأ  اهتافـص و  داسفلا و 

نمحرلا هروـص  یلع  قوـلخملا  ناـسنإلا  نم  ملکتملا  سفنب  همئاـق  تاـملکلا  فورحلا و  نأ  اـمک  هـب  قوـلخملا  قحلاـب  مهحالطـصا 
هجراخم هلزانم و  بسحب 

مالکلا نم  ضرغلا  لیصحت  یف  ( 2  ) لصفلا

هراشا

نیع وه  جراخملا و  یف  ریمـضلا  نم  اهداجیإ  تاملکلا و  فورحلا و  نایعأ  ءاشنإ  مـالکلا  هدارإ  یف  ملکتملل  لوـألا  ضرغلا  نأ  ملعا 
ریغ هیناث  هیاغ  ناث و  دوصقم  وهف  کلذ  ریغ  ماهفتـسالا و  ءادـنلا و  ینمتلا و  رابخإلا و  یهنلا و  رمألا و  یلع  رثألا  بترت  امأ  مالعإلا و 

ام ماسقألا  یلعأف  یندأ  طسوأ و  یلعأ و  ماسقأ  هثالث  یلع  مالکلا  نأل  مالکلا  ماسقأ  ضعب  یف  ققحتی  اـمنإ  هریاـغملا  هذـه  مـالعإلا و 
هدعب نوکی  تاذلاب و ال  ایلوأ  ادوصقم  مالکلا  نیع  نوکی 

هدق س  عقاولا ، یف  امهداحتا  رابتعاب  یقرتلا  لقعلا و  لمعتب  هیهاملا  دوجولا و  هریاغم  رابتعاب  لوألا  - 1
هعست هذهف  لاثملا  ملاع  هثالثلا و  دیلاوملا  هعبرألا و  ناکرألا  هعـستلا و  كالفألا  سفنلا و  لقعلا و  هر  دیـسلا  تاوذج  یف  ام  یلع  - 2

هدق س  نورشعلا ، هینامثلا و  تمتف  هیضرعلا  عستلا  تالوقملا  مث  هلمسب  فورح  ددعب  رشع 
مدـع اهتاوذ و  یلإ  دوجولا  باستناب  اهلالقتـسال  ءامـسأ  سوفنلا  هیموهفملاب و  لقتـسم  ریغ  فرحلا  نأ  امک  هینـإلا  هکدـنم  اـهنأل  - 3

هدق س  لاعفأ ، هددجتملا  ماسجألا  هلایسلا و  عئابطلا  اهتاینإ و  كاکدنا 
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تاماتلا و هللا  تاملک  یه  ریغ و  نک ال  هملکب  هرمأ  ملاع  یلاعت  هعادبإ  لثم  اذـه  هدـعب و  امل  هیاغ  هنوکل  هنم  مهأ  فرـشأ و  دوصقم 
اهئاشنإ نم  ضرغلا  سیل  هللا و  ءاش  نإ  لوقلا  فنأتـسم  یف  اهدوجو  یلع  ناهربلا  میقنـس  صقنت و  دیبت و ال  یتلا ال  تایلقعلا  تاینإلا 

دحاو یـش ء  تاقرافملا  یف  وه  مل  وه و  ام  نإ  ایجولوثأ  باتک  یف  مرکـألا  فوسلیفلا  لاـق  کـلذ  لـجأل  هللا و  رمأ  يوس  یلاـعت  هنم 
.لبق نم  هیلإ  كانحول  ام  رس  هیف  اهتیاغ و  اهلامک و  سفن  وهف  اهتقیقح  سفن  وه  ام  ینعی 

عقاولا و بسحب  كاکفنالا  زاوج  ریغ  نم  موزللا  هجو  یلع  هیلع  بترتی  هنأ  الإ  هریغ  رخآ  دوصقم  مـالکلا  نیعل  نوکی  اـم  اهطـسوأ  و 
تاریبدـتلا و نم  اولعفی  نأ  مهیلع  هللا  بجوأ  امب  هیبکوکلا  وأ  هیکلفلا  هیولعلا  تاربدـملا  هیوامـسلا و  هکئالملل  یلاـعت  هرمأـک  کـلذ 

َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  ْمُهَرَمَأ َو  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال  مرج - الف  هیلقع  يرخأ  تایاغل  هیهلإلا  کسنلا  تاداـبعلا و  قاوشـألا و  تاـکیرحتلا و 
تاربدـم نم  هیرـصنعلا  ماسجألا  هیـضرألا و  عئابطلا  هکئالم  کلذـک  ملعتـس و  امک  مهیلع  مالکلا  لازنإ  هدـئاف  نم  مهبیـصن  نولاـنیف 

هطساوب رخآ ال  رمأ  هطساوب  وأ  هطـساو  الب  امإ  مهیلإ  لصو  اذإ  هللا  رمأ  نإف  راطمألا  حایرلا و  بحـسلا و  نداعملا و  راحبلا و  لابجلا و 
اذـه یلإ  هفیطل  هراشإ  نورمؤی  امب  لقی  مل  ثیح  َنوُرَمُْؤی * ام  َنُولَعْفَی  یلاعت َو  هلوق  یف  نودرمتی و  ـال  هللا و  رمأ  نوعیطی  مهنإـف  قلخ 

.مالکلا نم  مسقلا 

فلختلا و ناکمإ  اضیأ  فلختی  اـمیف ال  و  فلختی - ـال  دـق  هنع و  فلختی  دـق  نکل  رخآ و  دوصقم  مـالکلا  نیعل  نوکی  اـم  اـهاندأ  و 
سنإلا نجلا و  نـالقثلا  مه  نیفلکملل و  هتاـباطخ  هللا و  رماوأـک  اذـه  نایـصعلا و  ءاـطخلا و  نم  مصاـع  كاـنه  نکی  مل  نإ  یـصعتلا 

دادـنألا و دادـضألا و  ملاع  بیکرتلا و  ثادـحألا و  ملاع  یف  ناقولخم  نیلقثلا  ینعأ  امه  لوسرلا و  لاـسرإ  کـلملا و  لازنإ  هطـساوب 
امأ یصع و  نم  مهنم  عاطأ و  نم  مهنمف  نایصعلا  هعاطلا و  لمتحی  هطساولاب  رمألا  وه  مالکلا و  نم  مسقلا  اذه  یفف  دسافتلا  دناعتلا و 

ٌهَدِـحاو اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو  یعادـبإلا - رمألا  وه  مالکلا  بورـض  یلعأف  هعاطلا  الإ  لیبس  الف  رخآ  رمأ  هطـساوب  وأ  هطـساولا  مدـع  عم  رمألا 
َّلُک اَّنِإ  ردـقلا  ملاع  وه  ینیوکتلا و  رمألا  وه  طسوألا  ُهاَّیِإ و  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یـضَق  یمتحلا َو  ءاضقلا  ملاع  وه  ِرَـصَْبلِاب و  ٍحْـمَلَک 

ُهانْقَلَخ ْیَش ٍء 
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ًاحُون ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  ینیودتلا  یعیرشتلا  رمألا  وه  لازنإلا  ٍرَدَِقب و 

لیثمت

بورـض نم  هثالثلا  ماسقألا  هذه  هیف  دجوت  هبر - نم  هنیب  یلع  وه  نمحرلا و  هروص  یلع  اقولخم  هللا  هفیلخ  هنوکل  لماکلا  ناسنإلا  نإ 
هیف قیلختلا و  نیوکتلا و  هیف  ءاشنإلا و  عادـبإلا و  هیفف  رمألا  قلخلا و  ملاع  یف  امل  هعماجلا  هتأشن  لامکل  کلذ  هملاـکملا و  مـالکلا و 

مولعلا هدافتسا  (1) و  هنم فراعملا  یقلتب  هللا  عم  هتملاکم  وه  هعامتسا  هتملاکم و  بورض  یلعأف  هدارإلاب  فیرصتلا  هلآلل و  کیرحتلا 
هقحلا و مولعلا  هضاـفإ  وه  (2) و  هللا نم  یـسدقلا  ثیدحلا  یلقعلا و  مالکلا  يونعملا  یبلقلا  هعمـسب  هعامتـسا  میلع و  میکح  ندل  نم 

هوقلاب لقعلا  دح  نم  هتاذ  رهوج  جرخ  اذإ  یقیقحلا  مالکلاب  اعمتـسم  ناک  نأ  دـعب  املکتم  ریـصی  اضیأ  کلذـک  و  هیهلإلا - فراعملا 
امب وهف  هطیـسبلا  هتاذ  هنازخ  نم  ءاش  یتم  سفنلا  یلع  هیلیـصفتلا  مولعلا  هضافإ  هنأش  يذلا  طیـسبلا  لقعلا  وه  لعفلاب و  لقعلا  دح  یلإ 

هیبیغلا قئاقحلا  ریوصت  الإ  ناث  دوصقم  اذه  همالکل  سیلف  هیقیقحلا  فراعملاب  املکتم  هقحلا  مولعلاب  اقطان  راص  دـق  اطیـسب  القع  راص 
.لایخلا حول  سفنلا و  هفیحص  یلع  هنونکملا  رئامضلا  راهظإ  هیناسفنلا و  هیلیصفتلا  مولعلا  روصب  هلمجملا 

هکئـالملا کـیرحتک  هیعیبـطلا  يوقلل  هیناـسفنلا  يوـقلا  کـیرحت  هطـساوب  تاودـألا  ءاـضعألا و  يوـقلل و  هیهن  هرمأـک و  اهطـسوأ  و 
ملاع یف  مداوخلا  تالآلا و  يوقلا و  یلع  یلاعت  هللا  نذإب  عاطملا  اهرمأ  ذـفنی  و  سفنلا - مکح  يرجیف  هیـضرألا  هکئـالملل  هیوامـسلا 

دق ندبلا و 

ناسلب هتلأسم  هللا  عم  هملکت  الوأ  تلق  هنم  ملکت  هدافتسا ال  هنم و  عامتـسا  اذه  ناسنإلا و  مالک  بورـض  یلعأ  یف  مالکلا  تلق  نإ  - 1
الوأ و هللا  یلإ  هفاضم  تناـک  نإ  تاـملکلا و  هذـه  نإ  اـیناث  نیفرطلا و  نم  هملاـکملا  فراـعملا و  مولعلا و  یلاـعت  هللا  نم  دادعتـسالا 

يذـلا هرهاظ  یلإ  سفنلا  تاذ  نطاب  نم  لزنت  ذإ  رهظملا  یلإ  یـشلا ء  هفاضإ  اضیأ  سفنلا  یلإ  هفاضم  اهنکل  کلملا  یلإ  وأ  تاذـلاب 
هدق س  هلقع ، وه 

هدق س  نیثدحم ،  نیملکم  یتمأ  یف  نإ  لاق ص : دقف  مهریغ  یف  امأ  ءایبنألا ع و  یف  اذه  - 2
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ادرمت و افالخ و ال  اهل  عیطتـست  ال  اهماسجأ - اهعـضاوم و  اذـک  حورلا و  هعاط  یلع  هلوبجم  اـهلک  ریغـصلا  ملاـعلا  اذـه  هندـس  تقلخ 
دیلا ترمأ  اذإ  تکرحت و  هکرحلل  لجرلا  ترمأ  اذإ  ملکت و  ملکتلل  ناسللا  ترمأ  اذإ  تحتفنا و  حاـتفنالل  نیعلا  ترمأ  اذإـف  انایـصع 

رخـست هجو  نم  هبـشی  هیناسنإلا - سفنلل  ءاـضعألا  يوقلا و  ساوحلا و  رخـستف  ءاـضعألا  تـالآلا و  رئاـس  یف  اذـکهف  تشطب  شطبلل 
.همدخلا یلع  اورطف  هعاطلا و  یلع  اولبج  ثیح  هناحبس  هیرصنعلا هللا  هیکلفلا و  ماظعلا  مارجألا  هکئالملا و 

وأ هراشإ  وأ  هرابعب  ناک  ءاوس  مالکلا  نم  انهاه  دوصقملا  نإف  هحراـج  وأ  ناـسل  هطـساوب  لـعفل  هؤاعدتـسا  وأ  یـشل ء  هبلط  اـهاندأ  و 
عم هیـضرعلا و  طئاسولا  توبثل  عقی  دق ال  عقی و  دق  اذهل  همزال و  ریغ  مالکلا و  ریغ  رخآ  یـش ء  مالعإلا  ءاحنأ  نم  رخآ  وحن  وأ  هیانک 
نع دوجولا  یف  عقی  مل  ام  اذک  و  هعاطلا - عمسلا و  الإ  رمألاب  بطاخملل  لیبس  نیلوألا ال  نیمـسقلا  یف  امک  هیـضرعلا  طئاسولا  عافترا 
رمأ یتلا  هیهلإلا  رماوألا  نم  ینیودتلا  یعیرشتلا  رمألا  نإف  هتردق  هتمکح و  لامک  یف  حداقب  سیل  هطـساولاب  یه  یتلا  یلاعت  هللا  رماوأ 

.یصع نم  مهنم  عاطأ و  نم  مهنمف  هنأش  اذه  هبتک  یف  هیحو  همجارت  هلسر و  هنسلأ  یلع  هدابع  اهب 

يدییأت داهشتسا 

مهفلا ناک  طئاسولا  عافتراب  هرـس  یف  هدـبع  ملکملا  وه  قحلا  ناـک  اذإ  هیکملا  تاـحوتفلا  بحاـص  لاـق  هنأ  اـنرکذ  اـم  دـیؤی  اـمم  و 
نم هللا و  مالک  وه  سیلف   (1) هنع رخأت  نإف  هنع  رخأتی  کنم ال  مهفلا  نیع  هنم  مالکلا  نیع  نوکیف  همالک  بحصتسی 

هناصصخی همالک  قایس  هقاذم و  ناک  نإ  اضیأ و  هقطانلا  سفنلل  یتلا  هیملعلا  هیلقعلا  تایلکلا  لمشی  هقالطإب  یبرعلا  خیـشلا  مالک  - 1
رطاخلا و ال رقن  یمسی  ینابر و  هعبرأ  مهدنع  رطاوخلا  نإف  كولسلا  لهأل  یتلا  هینابرلا  رطاوخلا  بولقلا و  باحـصأل  یتلا  فراعملاب 

یناسفن ضورفم و  وأ  بودنم  یلع  ثعابلا  وه  اماهلإ و  یمـسی  یکلم و  عافدنالا و  مدع  طلـستلا و  هوقلاب و  فرعی  دق  ادبأ و  یطخی 
ُمُکُدِعَی ُناْطیَّشلا  یلاعت  لاق  قحلا  هفلاخم  یلإ  وعدـی  ام  وه  اساوسو و  یمـسی  یناطیـش و  سفنلل و  ظح  هیف  ام  وه  اسجاه و  یمـسی  و 

وهف اهتقفاوم  یلإ  برقأ  وه  ام  نیلوألا و  نم  وهف  سفنلا  هفلاخم  یلإ  برقأ  وه  امف  تاحابملا  یف  هبتـشی  ِءاشْحَْفلِاب و  ْمُکُُرمْأَـی  َْرقَْفلا َو 
، نیخماشلا ءافرعلا  ضعب  لاق  اذک  یلاعت  هللا  قیفوتب  امهنیب  قرفلا  هیلع  لهس  قحلا  عم  رـضاحلا  بلقلا  یفاصلا  قداصلا  نیرخآلا و  نم 

هدق س 
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مهفلا هبحـصی  دقف  ملاعلا  نم  هللا  ءاش  نم  وأ  یبن  ناسلب  يروصلا  باجحلاب  هملک  اذإف  هدابع  هللا  مالکب  ملع  هدنع  سیلف  اذه  دجی  مل 
يروصلا باجحلاب  طساولا  ریخألا  مسقلا  یف  دیق  ثیح  بورـض  یلإ  هراشإ  هیف  امهنیب و  قرفلا  وه  اذه  هنع  رخأتی  هبحـصی و  دق ال  و 

اضیأ لوقأ  هروط  نسح  نعذیل  هروغ و  كردیلف  يروص  باجح  وأ  يونعم  باجح  هطساوب  وأ  هطـساو  الب  يرمأ  امإ  یهلإلا  مالکلاف 
ْوَأ ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  ْوَأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  لاق َو  ثیح  هناحبس  همالک  نم  عقو  هثالثلا  بورضلا  هذه  یلإ  هراشإلل  و 

یناثلا هیلوأ و  هیاغ  ایلـصأ و  ادوصقم  مالکلا  نیع  نوکی  يذـلا  يرورـضلا  یلوألا  یقیقحلا  مالکلا  نع  هرابع  یحولاف  اـًلوُسَر  َلِـسُْری 
نم هنوکل  مـالکلا  سفن  هلوصح  یف  یفتکی  رخآ  ائیـش  دوصقملا  نوکی  يوـنعم و  باـجح  هطـساوب  ادراو  نوـکی  مـالک  یلإ  هراـشإ 

عامتـسالا ناک  ءاوس  همزال  هعاطلا  امزال و  وأ  اـنیع  ناـک  ءاوس  کـفنم  ریغ  مهفلا  نوکی  نیبرـضلا  نم  لـک  یفف  هکفنملا  ریغ  مزاوللا 
هکئالملا و هطـساوب  مانألا  ناذآ  قئالخلا و  عامـسأ  یلإ  لزاـنلا  وه  مـالکلا و  یندأ  یلإ  هراـشإ  ثلاـثلا  اهمزلتـسم و  وأ  هعاـطلا  سفن 

قوذ هنإف  اذـه  یبیبح  ای  مهفاف  لوبقلا  ءابإلا و  هعاطلا و  هیـصعملا و  هیف  قرطتیف  مهفلا  نع  كاـکفنالا  هیف  نکمیف  لـسرلا  نم  ساـنلا 
یبنلا نإ  لوقت  وأ  یبنلا ص  نم  کعامتـساک  هنم  هعامـس  لیئربج و  هطـساوب  هللا  مالک  یبنلا ص  یقلت  نأ  نظت  نأ  كایإ  هللا و  لـهأ 

الیـصأ و املع  نوکی  دیلقتلا ال  رم و  امک  نانیابتم  ناعون  امه  كاذ  نم  اذـه  نیأ  تاهیه - یبنلل ص  همألاک   (1) لیئربجل ادلقم  ناک 
ادبأ ایقیقح  اعامس  ال 

هدق س  هروکابلا ،  انقئادح  نم  قاذ  هروقاصلا - نانج  یف  سدقلا  حور  نأ  نیبجنألا : هدالوأ  نع  درو  دق  تاهیه و  - 1
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هباتکلا ملکتلا و  باتکلا و  مالکلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 3  ) لصفلا

نأب بکرم و  باتکلا  وه  رخآلا و  طیسب و  مالکلا  وه  امهدحأ و  نأب  امهنیب  قرفلا  (1) و  هباتک ریغ  هللا  مالک  نإ  نیققحملا  ضعب  لاق 
داضتلا و نع  لاخ  رمألا  ملاع  نأل  نوکلا  یجیردـت  یناثلا  دوجولا و  یعفد  لوألا  قلخلا و  ملاع  نم  رخآلا  رمألا و  ملاـع  نم  امهدـحأ 
ریغتلا و رثکتلا و  یلع  لمتـشمف  قلخلا  ملاع  امأ  ُبَْرقَأ و  َوُه  ْوَأ  ِرَـصَْبلِاب ...  ٍحْـمَلَک  ٌهَدِـحاو  اَّلِإ  اـنُْرمَأ  اـم  یلاـعت َو  هلوقل  ریغتلا  رثکتلا و 

.ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال  یلاعت َو ال  هلوقل  دادضألل  ضرعم 

وه دهاشلا و  یف  لاثمب  کیلع  فشکنی  امنإ  اذه  و  رابتعالاب - ریاغتم  تاذلاب  دحاو  رمأ  باتکلا  مالکلا و  نإ  لوقی  نأ  دـحأل  لوقأ و 
هنأ همالک  یلع  قدصی  هنإف  اباتک  بتک  وأ  مالکب  ملکت  اذإ  ناسنإلاف  لاثملا  نع  لثملا ال  نع  یلاعت  هبر  نم  لاثم  یلع  هنوکل  ناسنإلا 

بـسحب هنطاب  هفوج و  نم  جراخلا  ءاوهلا  یف  أشنأ  ظافلألا  ریوصت  یف  عرـش  ملکت و  اذإ  هنأ  کلذ  نایب  مالک  هنأ  هباتک  یلع  باـتک و 
امثیح تاملکلا  فورحلا و  تاوصألا و  تأیه  یطاسبنالا  دوجولا  یناـمحرلا و  سفنلا  ءازإـب  وه  يذـلا  یناـسفنلا  ینطاـبلا  هئاعدتـسا 
أشنی امک  اهنم  بکرتی  ام  نیرشعلا و  هینامثلا و  فورحلا  روصب  روصت  یناسنإلا و  سفنلاب  یمـسملا  ءاوهلا  کلذ  هنم  شقتنا  سفنت و 

هیهلإلا و نوئـشلا  روهظل  هیناـکمإلا  روصلا  تاـنیعتب  اـنیعتم  هب  قولخملا  قحلاـب  مهدـنع  یمـسملا  یطاـسبنالا  دوجولا  قحلا  بیغ  نم 
بسحب تادوجوملا  و  تایوهلا - رهاظم  تانکمملا و  لکایه  تایهاملا و  یلاجم  یلع  ایلعلا  تافـصلا  ینـسحلا و  ءامـسألا  تانونکم 
دوجولا عبنم  نم  دـعبلا  برقلا و  بتارم  نم  هلـصاحلا  فعـضلا  هدـشلا و  تاـجرد  قلطملا و  قحلا  دوـجولا  هقیقحل  تـالزنتلا  بتارم 

هیدحألا هیوهلاب  یمسملا 

بطرلا و لمح  ثیح  هیلع  هیآلا  یف  نیبملا  باتکلا  لمح  دـق  ماسجألا و  ملاع  وه  هیحوللا و  بتکلا  بتارم  یندأ  باـتکلاب  هدارم  - 1
هدق س  دادضألا ، نم  وه  ام  ینعأ  امهرهاظ  یلع  سبایلا 
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.لوألا قحلا  دوجولا  ریغ  امهنأ  دیقملا و  دوجولا  یطاسبنالا و  دوجولا  نیب  قرفلا  لوألا  رفسلا  یف  قبس  دق  بویغلا و  بیغ  و 

یلوألاف رهظملا  لباقلا و  یلإ  هبـسن  ردصملا و  لعافلا و  یلإ  هبـسن  ناتبـسن  اهل  تاملکلا  ظافلألا و  هذـه  هروص  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
هفیحـص سفنلا و  حولب  همئاقلا  هیظفللا  روصلاف  هباتک  رخآلا  رابتعالاب  مـالک و  نیراـبتعالا  دـحأب  یهف  ناـکمإلاب  هیناـثلا  بوجولاـب و 
اهتبـسن نأل  هباتک  نوکیف  لباقلا  یلإ  هروصلا  هبـسن  لیبس  یلع  امإ  هبـسنلا  کلتف  هیلإ  تفیـضأ  تبـسن و  اذإ  نطابلا  نم  جراخلا  ءاوهلا 

لعفلا و ححـصتلا ال  دادعتـسالا و  هوقلا و  هنأش  لباقلا  ذإ  ریاغم  شقان  وأ  روصم  نیاـبم و  لـعاف  یلإ  جاـتحی  ذـئنیح  ناـکمإلاب و  هیلإ 
لعفلا و یلإ  هوقلا  نم  هایإ  جرخم  نم  هل  دـب  الف  لوبقلا  هوقلا و  ناکمإلا و  درجمب  هدوجو  نکمی  یـشلا ء ال  و  باـجیإلا - داـجیإلا و 

انلاثم یف  هقطانلا  سفنلا  وه  لعافلا  کلذ  املکتم و  اقطان و  ـال  اروصم  اـبتاک و  یمـسی  تاـملکلا  ظاـفلألا و  روصل  نیاـبملا  لـعافلا 
اماقرأ ظافلألا  فورحلا و  هذه  اطیـسب و  احول  هدیب  یئاوهلا  سفنلا  ابتاک و  ظافلألا  فورحلا و  هذهل  یـشنملا ء  نوکی  رابتعالا  اذهبف 

دجوملا یلإ  دوجولا  لعافلا و  یلإ  لعفلا  هفاضإ   (1) هیلإ تفیضأ  اذإ  امأ  روصملا و  بتاکلا و  نع  هرداص  هیف  هشوقنم  اروص  هیباتک و 
نم لصاحلا  عومجملا  وه  املکتم و  هب  فوصوملا  امالک و  هیثیحلا  هذـهب  ذوخأملا  ناکف  ناکمإلاب  بوجولاب ال  هیلإ  هبـسنلا  تناـک  و 

قدصل املکتم  اصخش  هجولا  اذه  یلع  ذوخأملا  عومجملا  ناک  تائیهلا و  روصلا و  کلت  هیببس  یف  لخدی  ام  رئاس  ءاوهلا و  سفنلا و 
نیابم شقان  لعاف  یلإ  هجاح  ریغ  نم  ینابملا  فورحلا و  بیترت  یناعملا و  روصتب  هلالقتـسال  مالکلا - هب  ماق  يذـلا  وه  هیلع و  هدـح 

.هنع تاذلا 

ءاوهلا نوک  نیرابتعاب و  اباتک  امالک و  اهنیعب  هیظفل  روص  نوک  هحص  کل  رهظ  اذإف 

قـشلا یف  ناک  امک  ءافلا  نوکـسب  سفنلا  عقـص  نم  طرـشب و  ءاوهلا ال  سفنلا و  کـلذ  ذـخأ  ءاـفلا و  حـتفب  سفنلا  حول  یلإ  يأ  - 1
تاـطرقلا حول  لـب  ءاوهلا  حولب  روصلا  ماـیق  یناـثلا  قـشلا  یفف  سفنلا  نع  اـنیابم  ـال و  طرـشب  اذوخأـم  اـباتک  هیف  راـص  يذـلا  لوـألا 

هدق س  هقطانلا ، سفنلاب  مایق  هقطانلا  سفنلا  بتارم  نم  نیدودعملا 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

لقعلا و سفنلاک و  هقوف  ناک  ءاوس  یئاوهلا - صخـشتلا  کلذ  ءارو  امیف  لاـحلا  سقف   (1) نیهجو نم  املکتم  ابتاک و  اضیأ  یـسفنلا 
نیرابتعالا دـحأب  یباتک  حول  هیناسفنلا  مولعلا  هیلقعلا و  روصلا  امهیف  مسترملا  سفنلاف  بارتلا  تختلا و  ساطرقلاک و  هتحت  وأ  يرابلا 

هجو اضیأ  اهل  روصلا و  مولعلا و  کلت  اهروصی  يولع  ملق  یلقع و  روصم  یلإ  اهجو  اهل  نـأل  رخـآلا  راـبتعالاب  قطاـن  ملکتم  رهوج  و 
لک ههج و  نم  مالک  باتک  لک  نأ  حضوف  عضاوملا  رئاس  یف  سایقلا  اذـکه  مالکلا و  هنم  عمـسی  روصلا و  کلت  هنم  لبقی  لباق  یلإ 

هذـه نودـمب  هصتخملا  هیفـشکلا  تادراولا  نم  هنأل  كاذـب  يرح  هنإف  هردـق  ملعا  هترکذ و  ام  یبیبح  ای  مهفاف  ههج  نم  باتک  مالک 
.اعیمج اهدع  لاجملا  عمسی  هریثک ال  دئاوف  هیف  رافسألا و 

دجوأ نم  ملکتملا  نإ  اولاقف  هلزتعملا  ناتفئاط  مهتدـمع  مالکلا و  باب  یف  هیمـالکلا  بهاذـملا  لـهأ  هیف  حـلاصتی  نأـب  قیلی  هنأ  اـهنم 
هبسن ذإ  یلاعت  هنم  ملاعلا  ثودح  هیفیک  اهنم  نیرابتعالاب و  هیلع  نافیرعتلا  قدص  دق  مالکلا و  هب  ماق  نم  هنإ  اولاقف  هرعاشألا  مالکلا و 

اوأر يرخأ  هفئاط  نکل  ملکتملا  یلإ  مالکلا  هبـسن  يرخأ  هفئاط  دنع  بتاکلا و  یلإ  باتکلا  هبـسن  هعامج  دنع  يرابلا  یلإ  ملاعلا  اذه 
اهنم هروثد و  هلاوز و  ینوکلا و  ملاعلا  ءانف  رس  اهنم  ُْرمَْألا و  ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ   (2) نیتبسنلا نیتاه  ریغ  یلاعت  هیلإ  هبسنلا  نأ 

هنأ قیفوت  انلاثم و  یف  هقطانلا  سفنلا  وه  لعافلا  کلذ  لاق و  دـق  هنأ  عم  لوألا  هجولا  یف  بتاـک  یـسفنلا  ءاوهلا  نأ  اذـه  نم  رهظ  - 1
یهف هسفنتم  یه  امب  هسفنتملا  سفنلا  لوألا  هجولا  یف  هیبتکلا  روصلل  لـعافلا  یه  هقطاـن - سفنلا  نوک  نم  دارملا  نأ  یلإ  اـنه  راـشأ 

هدق س  هلزانلا ، هبترملا  هذه  یف  لباقلا  یف  هباتکلا  ریوصتلل و  هلعاف 
هبـسن اهل  هریاـغملا  هبـسنلاف  نیهجولا  دـحأب  هبـسن  هل  نوکی  نأ  نع  الـضف  یـشل ء  دوجو  یقبی  ـال  هقیقحلا  سمـش  عولط  دـنع  ذإ  - 2

- هیلإ تابستنم  ءایشألا  امنإ  ءایشألا  یلإ  هل  هبسن  یلاعت ال  لوألا  سیئرلا  خیش  لاق  انه 12  نم  هبسناللا و  هبسن  وأ  زاجملا  یلإ  هقیقحلا 
یه تناک  اعوضوم  یلاعت  وه  ناک  اذإ  و  هیلإ - اهباستنا  نم  دب  الف  مزاللا  اهدب  یلاعت  لوألاف  تاعوضوم  ءایـشألا  تناک  اذإ  هنأ  هانعم 

هبسنلا فرح  ماللا  نوکی  نأ  الإ  مهللا  هرهاظ  اذه  یلع  هل  هلالد  الف  ُْرمَْألا  ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  هلوق  امأ  الصأ و  هبـسن  الف  هعوفرم  اهتیبارـسل 
داهـشتسالا یغبنی  هیقارـشإلا و  هبـسنلا  فرح  نوکت  وأ  لکلل  موقملا  خنـسلا  ظوفحملا و  لصألا  هنأ  ماری  هیوهلا و  ءاه  ءاـهلا  نوکی  و 

هدق س  هل ، ادقاف  سیل  یشلا ء  یطعم  نأ  یلع 
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یلاعت هللا  ءاش  نإ  داعملا  ثحابم  یف  هیلع  فقتس  امک  اعیمج  داسجألا  رشح  حاورألا و  ثعب  رس 

باتکلا مالکلا و  نیب  هبسانملا  نم  هوجو  یف  ( 4  ) لصفلا

ملاع نأ  ایلمج و  اماظن  ایهلإ و  امالک  و  ایلوق - املاع  نوکی  نأب  قحأ  هیف  اـمب  رمـألا  ملاـع  نأ  کـیلإ  انرـشأ  اـمب  تهبنت  دـق  کـلعل  و 
نأ امک  هنأ  تابـسانملا  هوجو  نمف  هایإ  ابـسانم  لمجملا  کلذـل  اقباطم  ایلیـصفت  اباتک  ایلعف و  املاع  نوکی  نأـب  يرحأ  هیف  اـمب  قلخلا 

ُتایآ َْکِلت  اضیأ  اهیلع  لمتشی  باتکلا  کلذکف  ِّقَْحلِاب * َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  یلاعت  هلوقک  تایآلا  یلع  لمتـشم  هللا  مالک 
ْنُک َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  العف  راص  لزن  اذإ  رمألا  نأ  امک  اباتک  راص  لزنت  صخشت و  اذإ  مالکلا  نأ  و  ِنِیبُْملا * ِباتِْکلا 

تادوجوملا روص  هیقلخلا و  تانئاکلا  نایعأ  اهتایآ  لج و  زع و  هللا  باتک  یه  یقلخلا  یلعفلا  یلقعلا  ملاـعلا  دوجو  هفیحـصف  ُنوُکَیَف 
تانیبلا تایآلا  هذه  َنوُقَّتَی و  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِیف  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  هیجراخلا 
ربدـتلا اهل و  هوالتلا  ههج  نم  بابلألا  یلوأل  رـسیتیل  هینامـسجلا  اهداوم  فئاحـص  یف  قافآلا  ملاـع  یف  تدـجو  تتبث و  اـمنإ  هیقلخلا 

سوسحملا نم  اولقتنیل  لوقعلا  سفنألا و  ملاع  یف  هتباثلا  هیلقعلا  هیرمألا  تایآلاب  اونطفتی  نأ  اهتانیابم  اـهتاکراشمل و  هبنتلا  اـهیناعمل و 
امک هیلإ  نیعجار  نیعجرتسم  هللا  یلإ  اورـشحی  هرخآلا و  یلإ  ایندـلا  نم  اولحتری  بیغلا و  ملاع  یلإ  هداهـشلا  ملاع  نم  لوقعملا و  یلإ 

.ُقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  یلاعت  لاق 

نامزلا ال هکرحلا و  لسالـس  ناکملا و  دعبلا و  دویقب  ادیقم  ایندلا  نجـس  ندـبلا و  قیـضم  یف  ماد  ام  ناسنإلا  نإ  نیققحملا  ضعب  لاق 
اموی فرح و  دـعب  افرح  هملک و  دـعب  هملک  الإ  هدـحاو  هعفد  اهولتی  مامتلا و ال  هجو  یلع  هیـسفنألا  هیقافآلا و  تایآلا  هدـهاشم  هنکمی 

نم لاثم  یلع  وه  لاوحألا و  نوئـشلا و  هل  بقاعتی  عاضوألا و  هیلع  دراوتیف  يرخأ  هنع  بیغی  هیآ و  اولتیف  هعاس  دـعب  هعاس  موی و  دـعب 
روصقل کلذ  رخآ و  رطس  بیقع  رطس  یلإ  رظنی  اراموط و  أرقی 
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اذإف ٍروُکَـش  ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  یلاـعت َو  لاـق  هدـحاو  هعفد  ماـمتلاب  هطاـحإلا  نع  هکاردإ  روتف  هرظن و 
تاملظلا قلخلا و  ملاع  قیـضم  نع  هرظن  زواجتیف  هعاسلا  مایق  دـنع  نوکی  امک  قیفوتلا  هیادـهلا و  رونب  هنیع  تلحکت  هتریـصب و  تیوق 

يوطی نمک  نایعألا  ناوکألا و  روص  نم  تاـیآلل  عماـجلا   (1) باتکلا اذـه  یف  ام  عیمج  هعفد  علاطیف  رونلا  رمألا و  ملاـع  هحـسف  یلإ 
یلاـعت َو هلوق  ُِبتُْکِلل و  ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  یلاـعت  هلوـقب  هراـشإلا  هیلإ  تاـملکلا و  روطـسلل و  عماـجلا  لجـسلا  هدـنع 

مهیلإ سایقلاب  ءامسلا  یط  یف  بیصن  مهل  سیل  لاکنلا  راد  لهأ  لامشلا و  باحصأ  نأل  هنیمیب  لاق  امنإ  ِِهنیِمَِیب و  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا 
ٍشاوَغ ْمِِهقْوَف  ْنِم  ٌداهِم َو  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  یلاعت  لاق  امک  یشاوغلا  هنکمألاب و  مهسوفن  دیقتل  ادبأ  هیوطم  ریغ  مهقح  یف  و 

امهتیاغ باتکلا و  مالکلا و  إدبم  یف  ( 5  ) لصفلا

ناسنإلا ناک  امل  هیاهن و  هیادب و  تانکمملا  نم  امهنوکل  باتکلا  مالکلل و  نأ  ملعا 

یلإ هبـسنلاب  تاـینامزلا  هنمزـألا و  نإ  ءاـمکحلا  لاـق  اـمک  اذـه  یلع ع و  نیدـحوملا  یلوم  نینمؤملا و  ریمأ  نع  روثأـم  وه  اـمک  - 1
رهدلا و ءاعو  یف  تاعمتجم  نامزلا  هلـسلس  یف  تابقاعتملا  نأ  هطقنلاک و  اهیلإ  هبـسنلاب  تایناکملا  هنکمألا و  نآلاک و  هیلاعلا  يدابملا 

نع هتقدـح  قیـضی  امم  اـهوحن  وأ  هلمن  تاذاـحم  یف  رمی  نوللا  یف  ءازجـألا  فلتخم  بشخ  وأ  لـبحک  دـتمم  رمأـب  کلذـل  اولثم  دـق 
هیواستم اهرظن و  قیضل  ائیشف  ائیـش  اهل  رهظت  اهیدل  روضحلا  یف  هبقاعتم  هفلتخملا  ناولألا  کلت  نوکیف  دادتمالا  کلذ  عیمجب  هطاحإلا 

اذإ امأ  هلباوق و  ملاعلا و  هروص  یلإ  رظن  اذإ  اذه  لوقأ  .کتقدح  هعـس  كرظن و  هطاحإل  هدحاو  هعفد  اهلک  اهارت  کیدل  روضحلا  یف 
هل ددع  هحاسم و ال  هل و ال  فیک  مک و ال  الف  هل  ءزج  دوجولا ال  نأ  تملع  ذإ  الـصأ  جردت  دادتما و ال  الف  هدوجو  هانعم و  یلإ  رظن 

رورک عوجر و ال  روثد و ال  ثودـح و ال  روهد و ال  ماوعأ و ال  روضح و ال  هبیغ و ال  الف  لبقتـسم  لاـح و  ضاـم و  هیف  نوکی  یتح 
هدق س  رارقرب ،  رتخا  سکع  هام و  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دش  یئارملا - لباوقلا و  یلإ  رظنلاب  کلذ  لک  لب 
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هللا و مالک  هفرعم  یلإ  هعیرذ  اذـه  نوکیل  هیلإ  امهدوع  هنم و  امهرودـص  هیفیک  نیبن  الوأ و  هیلإ  دـمعنلف  نمحرلا  هروص  یلع  اروطفم 
الوأ هدارإلا  هذه  أدـبمف  اباتک  بتکی  وأ  مالکب  ملکتی  نأ  لواح  اذإ  ناسنإلا  نإ  لوقنف  اهیلإ - هاقرم  هیاغلا و  إدـبملا و  ثیح  نم  هباتک 
ماـقم یف  هقطاـنلا  سفنلا  یف  رثأ  هوقلا  هذـه  نم  أـشنی  مث  هطاـسبلا  لاـمجإلا و  هجو  یلع  هقطاـنلا  هسفن  هوق  یف  هلـصاح  هیلقع  هروص 
هتبـسن يونعملا و  ردـصلاب  هامـسملا  هیناویحلا  هسفن  یه  لیختلا و  ندـعم  یف  رثأ  هنم  أشنی  مث  يونعملا  بلقلا  یه  یلقعلا و  لیـصفتلا 
غامدلا لکشلا و  يربونصلا  بلقلا  امه  امهیرهظم و  هبسن  نمحرلا و  يوتسم  وه  (1) و  شرعلا یلإ  یسرکلا  هبسن  يونعملا  بلقلا  یلإ 

مث امهایوتسم  امهارهظم و  نیذه  نأل  نییقیقحلا  یسرکلا  شرعلا و  یلإ  بکاوکلا  کلف  یلعألا و  کلفلا  هبسنک  لکـشلا  ریدتـسملا 
کلذ يوامس و  يزیرغ  راح  و  کلفلاب - هیبش  ینامسج  فیطل  رهوج  وه  يذلا  یناویحلا  حورلا  هطـساوب  غامدلا  یلإ  رثأ  هنم  يرـسی 

ءاضعألا و تالآلا و  هطساوب  جراخلا  یف  هسوسحملا  هتروص  وه  هرثأ و  هنم  رهظی  مث  باتکلا  وأ  مالکلل   (2) هیلایخلا هروصلا  وه  رثألا 
شرع نم  هلوزن  هیاـغ  اذـه  ساـطرقلا و  هفیحـص  یف  وأ  ءاوهلا  هفیحـص  یف  فرحلا  توصلا و  هروص  دـجویف  ءاـضعألا - حراوـجلا و 
يرخأ ههج  نم  وأ  یفورضغ  وضع  وه  خامـصلا و  یلإ  رثأ  هنم  عفتری  مث  یـضرألا  وأ  یئاوهلا  طیـسبلا  یلإ  هنم  یلعأ  وه  ام  وأ  بلقلا 

هطساوب امهنم  لک  نم  یبصع و  وضع  وه  نیعلا و  یلإ 

یف نایونعملا  امأ  نایروص  یـسرک  شرع و  نایونعم و  یـسرک  شرع و  ءایـشأ  هعبرأ  سفنـألا  قاـفآلا و  نم  لـک  یف  نأ  هلـصاح  - 1
بلقلاف سفنألا  یف  نایونعملا  امأ  تباوثلا و  کـلف  سلطـألا و  کـلفلاف  هیف  ناـیروصلا  اـمأ  هیلکلا و  سفنلا  یلکلا و  لـقعلاف  قاـفآلا 

س غامدـلا ، يربونـصلا و  بلقلا  امهف  سفنألا  یف  نایروصلا  امأ  لایخلا و  وه  يونعملا و  ردـصلا  یلیـصفتلا و  لـقعلا  وه  يونعملا و 
هدق

یف هروصلا  لوصح  وه  هنم  لزنأ  هلعج  يذلا  اذـه  هوقلا و  یف  هروصلا  لوصح  وه  لیختلا  ندـعم  یف  رثأ  لوصح  نم  هیلإ  راشأ  ام  - 2
هدق س  اهرهظم ، هیلایخلا و  هوقلا  بکرم  وه  يذلا  يراخبلا  حورلا 
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هنم لیختلا و  ندعم  یلإ  هنم  یناسفنلا و  حورلا  یلإ  اهنم  هیغامدلا و  حاورألا  یلإ  اهنم  هدروألا و  یلإ  باصعألا  راتوألا و  تالضعلا و 
سخألا هجو  یلع  لوألاک  یلعـألاف  یلعـألا  فرـشألاف و  فرـشألا  هجو  یلع  هدـعب  اـم  يرظنلا و  لـقعلا  یلإ  مث  هیناـسفنلا  هوقلا  یلإ 

انأدب امک  هیناثلا  هیاهن  اهنیعب  یلوألا  هیادب  ناسوق  امهنأکف  یلوزنلا  سکع  یلع  يدوعـصلا  بیترتلا  اذهف  یندألاف - یندألا  سخألاف و 
نم کلذ  نأل  ماقملا  اذه  یلإ  هفـشاکملا  نیعب  رظناف  هباتک  هللا و  مالک  إدبم  لاح  هیلع  سقف  لاثملا  اذه  تملع  اذإف  هدـیعن  قلخ  لوأ 
یلع هبویغ  بیغ  و  هللا - ملع  یف  الوأ  هتباـث  هتمحر  هدوج و  هتمکح و  عئادـب  هللا و  تاـیآ  قئاـقح  نأ  ملعا  (1) و  .یمدآلا رس  بئاجع 

لب ظوفحملا  حوللا  یف  هروطسم  اضیأ  یه  لیصفتلا و  هرثکلا و  نع  سدقم  طیسب  هجو  یلع  هتردق  ملق  یف  مث  وه  الإ  اهملعی  هجو ال 
هلباقلا هیوامـسلا  حاولألا  بتکلا و  یف  اهنم  خـستنت  مث  نیربدـملا  هکئـالملا  سوفن  یف  اـهنم  مسترت  مث  نیبرقملا  هکئـالملا  لوقع  یف 

نأ امک  اذـه  تاـقوألا و  حـلاصملا و  بسحب  اـموجن  ضرـألا  یلإ  ءامـسلا  نم  لزنت  مث  ایندـلا  ءامـس  یلإ  اذـکه  تاـبثإلا و  وحملل و 
دودح لب  ریمـضلا  دـح  نم  هجرخی  مث  هرهظی  هب و  ملکتی  نأ  دـیری  ام  هروص  هلایخ - یف  رـضحی  هلابب و  رطخی  الوأ و  رکفتی  ملکتملا 

نماکم یف  ام  راهظإ  و  یلاعت - هللا  همکح  هروص  کلذکف  هداهـشلا  ملاع  جراخلا و  دـح  یلإ  هبترتملا  بویغلا  و  هتوافتملا - رئامـضلا 
رمألا ریبدت  هیاهن  لوزنلا و  هیاغ  یلإ  تلزن  یتح  هداهـشلا  ملاع  یلإ  بیغلا  ملاع  نم  تجرخ  اذإ  هتمحر  نئازخ  هبیغ و  حیتافم  هملع و 
ناوأ کلذ  دـنعف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  لاق  یلُْعلا و  ِتاوامَّسلا  َضْرَْألا َو  َقَلَخ  ْنَّمِم  اًلیِْزنَت  یلاعت  لاق  اـمک 

ِیف ْنَم  ُّلُک  ْنِإ  هلوق  (2) و  ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  یلاعت - هلوق  یف  امک  هیلإ  جورعلا  دوعـصلا و  یف  عورـشلا 
ِتاوامَّسلا

ام هعماسلا  عمس  اذإ  هنإ  ثیح  یفخلا  رکذلا  یلع  يرهجلا  رکذلا  حجری  امبر  يرودلا  ریسلا  اذهب  اهنم و  يرودلا  ریـسلا  کلذ  يأ  - 1
هدق س  هوجو ، نم  حجرأ  یفخلا  ناک  نإ  هینیوکتلا و  تاملکلا  هئیه  یلع  هسفن  یلع  رودیف  هنم  أشن  ام  یلإ  عجری  ناسللا  هب  جهل 

ینعملا اـهعفری و  هقیرط  هعیرـش و  حـلاصلا  لـمعلا  هیدوعـصلا و  هلـسلسلا  یف  هیلاـعلا  هطیـسبلا  لوقعلا  نم  تاـماتلا  تاـملکلا  يأ  - 2
اهتاهجب هتاملک و  اهنإ  ثیح  نم  هللا  تاملک  اهنأ  رابتعاب  تادوجوملا  عیمج  بیطلا  ملکلاب  داری  نأ  هبلطم  یلع  داهـشتسالل  بساـنملا 

اودبعت الأ  کبر  یضق  هینیوکتلا و  هدابعلا  بسحب  اذه  هیلامکتسالا و  هیـضرعلا  هیرهوجلا  اهتاکرح  حلاصلا  لمعلاب  دارملا  هینارونلا و 
هدق س  عیرشتلا ، بسحب  اهضعب  ساکتنا  یفانی  الف  هایإ  الإ 
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نوکی نمحرلا ال  یلإ  نایتإلا  اذه  ًادْرَف و  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  ادَـع َو  ْمُهَّدَـع  ْمُهاصْحَأ َو  ْدََـقل   (1) ًادـْبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َو 
لامکلا یف  هتاجرد  لماکلا و  ناسنإلا  لاح  یف  رظنلا  لیبس  نم  لوقن  لب  هراوطأ  لیبس  نم  ناسنإلا و  هروص  یف  الإ 

هتافـص و هتاذ و  کلملا  کلامل  یقیقحلا  دبعلا  اذـکف  هالومل  ناک  هدـی  یف  ام  وه و  لب  ائیـش  کلمی  يزاجملا ال  دـبعلا  نأ  امکف  - 1
لکلل هماع  هینامحرلا  همحرلا  نـأل  نمحرلا  مسا  رکذ  اـمنإ  لاـعفألا و  تافـصلا و  تاذـلا و  دـیحوت  یـضتقمب  یلاوملا  یلومل  هلاـعفأ 
هعماج باسحلا  هکلذـف  نأ  امکف  ادـع  مهدـع  مهیـصحأ و  دـقل  دـیحوتلا  نامیإلا و  لهأب  هصتخم  اـهنإف  هیمیحرلا - همحرلا  فـالخب 
همیقلا موی  هیتآ  مهلک  یـش ء و  هتطیح  نم  ذشی  یلعأ و ال  طسبأ و  وحنب  هتتـشتملا  تادوجوملل  عماج  یلاعت  هملع  کلذـکف  هقیرافتل 
درجتلا هیدرفلاف و  تایبنجألا  قحاوللا و  نع  درجم  هتینادرفب  درف  درفلا  دحاولا  هللا  دنع  مایقلا  لباوقلا و  نع  ضوهنلا  دنع  لک  ذإ  ادرف 

ماتلا درجتلا  امأ  و  اهمزاول - هعیبطلا و  نع  هلمجلاب  هقحاول و  يویندلا و  ندـبلا  نع  وه  امنإ  لکلا  یلع  بحـسنی  و  هنم - لقأ  يذـلا ال 
هروص یف  الإ  نوکی  نمحرلا ال  یلإ  نایتإلا  اذـه  ادرف و  وت  دوش  یکی  راچ  ره  ادرف  يد و  زوریرپ  زورما  لـیق - دـق  نیـصخألل و  وهف 

هللا مسا  هیرهظم  يأ  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  هیلإ  میقتسملا  طارـصلا  وه  هللا و  یلإ  باوبألا  باب  وه  ناسنإلا  نأل  ناسنإلا 
لخدی یعیبطلا و  ناسنإلا  یلإ  یعیبط  دوجوم  لک  لصی  ضیفلا  اذه  بسحب  يذلا  ءاعولا  یفف  یلاعت  هللا  ضیف  عطقنی  ذإ ال  مظعألا و 

رخآ نایب  هآ  لوقن  هرـس  سدـق  لاق  ام  يرقلا و  مأ  یلإ  يرقلا  عیمج  یمظعلا و  هیـصیصلا  یلإ  یـصایصلا  لک  ریـصی  باوبألا و  باـب 
لصتملا و هلاثم  یف  هل  هدـیدعلا  هیطبارلا  اهتادوجو  بسحب  لب  هل  یطبارلا  اهدوجو  بسحب  نکل  باوبألا و  باب  یف  ءایـشألا  لوخدـل 

عون لک  لوصو  یفانی  اذه ال  اهیلإ و  لکلا  لوصو  تایاغلا  هیاغ  یلإ  لماکلا  ناسنإلا  لوصوف  هلمجلاب  نیلصتملا و  هتوربج  هتوکلم و 
هدق س  یلاعت ، هللا  یلإ  هتیروشحمب  اهتیروشحم  هعون و  بر  یلإ 
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هبلق یف  هتروص  رهظی  امهنیب  ام  و  ضرألا - ءامـسلا و  يأر  ملاعلا و  اذـه  یلإ  رظن  اذإ  ضرـألا  تاوامـسلا و  قلخ  یف  هنم  لـمأتملا  نإ 
يدـی نیب  هیجراخلا  هروصلا  روضح  نم  متأ  هدـنع  هرـضاح  هیدـی  نیب  هلثمتم  هلایخ  یف  هروصلا  کلت  يری  هرـصب  ضمغ  ول  هنأ  یتح 
قئاقح لصحیف  لاعفلا - لقعلاب  دـحتملا  طیـسبلا  هلقع  یلإ  لعفلاب  لقع  اذ  ناک  نإ  اهنم  هسفن و  یلإ  هروص  هلایخ  نم  يدأتی  مث  هسح 
سحلا ملاع  هخـسنف  لاعفلا  لقعلا  رمألا و  ملاع  یلإ  مله  و  لاثملا - ملاـع  لاـیخلا و  یف  مث  سحلا  یف  ـالوأ  تلخد  یتلا  تادوجوملا 
بتکلا خـسنلا و  هذـه  یهلإلا و  ملقلاب  هبوتکملا  ظوفحملا  حوللا  یف  هدوجوملا  هخـسنلل  هقباطم  یه  و  ملاوعلا - کـلت  خـسنل  هقفاوم 

حوللا یف  اـم  یلع  قباـس  ملقلا  یف  اـمف  برقـألاف  قحلا  نم  برقـألا  فرـشألاف و  فرـشألا  بیترت  یلع  یئادـتبالا  دوجولا  یف  هبترتـم 
هینامـسجلا داوملا  دادـمب  هبوتکملا  ناوکألا  هفیحـص  یف  ام  یلع  قباس  وه  تابثإلا و  وحملا و  حول  یف  ام  یلع  قباـس  وه  ظوفحملا و 

هعبتی مث  يداملا  ینامـسجلا  اهدوجو  یـسحلا  اهدوجو  عبتیف  یئادتبالا - اهبیترت  سکع  یلع  يداعألا  دوجولا  یف  اهبیترت  هینالویهلا و 
و یلامجإلا - یملقلا  طیـسبلا  یلقعلا  اهدوجو  کلذ  عبتی  یلیـصفتلا و  یئاضقلا  یلقعلا  اهدوجو  هعبتی  مث  يردـقلا  یلاـثملا  اـهدوجو 

.َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  هلوق  وه  ناک و  ام  یلإ  رمألا  عجریف  یلزألا  ملعلا  هلک  کلذ  عبتی 

دوجولا ناکف  اریغص  املاع  ناک  ام  دعب  اریبک  اناسنإ  هتروریص  لماکلا و  ناسنإلا  قلخ  یف  هتمکح  هللا و  عنـص  فئاطل  نم  اضیأ  اذه  و 
لقاعلاب متتخا  لقعلاب و  أدتبا  هللا و  فینـصت  هلک  ملاعلا  هتمتاخ و  نیع  هتحتاف  ریبک  باتک  هنأک  هسفن و  یلع  راد  دحاو  صخـشک  هلک 

َْقلَْخلا َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  ٌریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْمل  یلاعت َأ َو  لاق  امک 
ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َهَرِخْآلا  َهَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث 
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قلخلا یلإ  لسرلا  لاسرإ  بتکلا و  لازنإ  هدئاف  یف  ( 6  ) لصفلا

هراشا

ریغ نم  همج  موـلع  هدـنع  ناـک  هتافـص  هئامـسأ و  روـهظل  عاونـألا  قئاـقح  قـلخی  نأ  لواـح  عادـبإلا و  دارأ  اـمل  یلاـعت  هللا  نأ  مـلعا 
قافآلا سفنألا و  دوجو  لبق  اهنأل  قاروأ  فئاحـص و ال  الب  هدـیدع  بتک  و  لاقم - ناـیبل و  هلآ  ریغ  نم  هریثک  تاـملک  (1) و  یلاجم

همئاق هیعادـبإ  تاملک  هیلقع و  افورح  دـجوأ  ام  لوأ  دـجوأف  هاوس  دوجولا  یف  نکی  مل  هملع و  یف  نمک  نمل  نک  باطخب  بطاـخف 
بیترت تاملکلا و  ریوصت  بتکلا و  هباتک  یف  ذـخأ  مث  یلقعلا  ءاضقلا  ملاع  یه  اهتادأ و  دادعتـسا  اهتاکرح و  هدام و  ریغ  نم  اهتاذـب 

ُهَّللا یلاعت  هللا  لاق  امک  یلیـصفتلا  ردقلا  ملاع  وه  داوملا و  دادمب  تابکرملا  طئاسبلا و  ریوصت  داعبألا و  رهاوجلا و  حاولأ  یلع  تایآلا 
(3) یلاعت لاق  امک  (2) و  َنُهَْنَیب ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتاوامَس َو  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا 

هلوق هنیرقب  هیلعفلا  همحرلا  ؤشنم  یه  یتلا  هیتفصلا  همحرلا  یف  هدحولا و  ماقم  یف  هرثکلا  ؤشنم  وه  يذلا  یلیـصفتلا  ملعلا  یف  اذه  - 1
درف طیسب  هنأل  یتاذلا  ملکتلا  هیدحألا و  هبترملا  یف  يذلا  یتاذلا  ملعلا  خلإ ال  دجوأ  ام  لوأ  دجوأف  هلوق  هئامسأ و  روهظل  هرس  سدق 
هیف مالکلا  سیل  هنأ  الإ  یلیصفتلا - فشکلا  نیع  یف  ایلامجإ  املع  تاریخلا  لک  هقیقحلا  هطیـسب  هدعاقب  اضیأ  ملعلا  کلذ  ناک  نإ  و 

هدق س  هتاملک ، هب  دهشی  امک 
هقباطملا تاناونعلاب  تاوامسلا  قئاقح  ضرألا  نم  یتلا  سفنلا  فرع  اذإ  کلذ  اضیأ و  تاوامس  اهنوک  یف  وأ  طقف  ددعلا  یف  يأ  - 2

یه وأ  كارتشالا  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام  دوجولا  نهذـلا و  یف  اهـسفنأب  لـصحت  ءایـشألا  نإـف  یه  مل  یه و  لـه  یه و  اـم  اـهنأ 
هدق س  نهنیب ، رمألا  ملاع  يأ  رمألا  لزنتی  یجیس ء  امک  ناسنإلل  عبسلا  بتارملا  رخآ  یلإ  لقعلا  بلقلا و  سفنلا و 

موی هنم و  هللا  هجو  وه  ینارون  موی  وأ  اهتلاح  هذه  هلایس  هعیبط  لک  هثودح و  نآ  وه  یتأی و  موی  هروثد و  نآ  وه  یضم و  موی  يأ  - 3
اهرمأ ءامـس  لک  یف  یحوأ  یعیبطلا و  ینامزلا  یلاثملا و  يرهدـلا  یموی  وأ  هداـملا  هروصلا و  یموی  وأ  هنم  سفنلا  هجو  وه  یناـملظ 

هدق س  رمألا ، ملاع  نم  یه  یتلا  هیحورلا  هملکلا  يأ 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_19_3
http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

یمکحلا و باتکلا  اذه  هعلاطمب  انرمأ  عیمجلا  هباتک  هل  تمت  امل  اهَْرمَأ و  ٍءامَس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  ِْنیَمْوَی َو  ِیف  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف 
هلوق َقَلَخ و  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  یلاعت  هلوقب  ِنآْرُْقلا و  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  هلوقب  اهیف  ربدتلا  هیباتکلا و  هیمالکلا و  تایآلا  هذه  هءارق 

ِیلوُأـِل ٍتاـیَآل  ِراـهَّنلا  ِلـْیَّللا َو  ِفـالِتْخا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  هلوق  ِضْرَأـْلا و  ِتاواـمَّسلا َو  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َأ َو 
ثیح اًلِطاب و  اذـه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  ْمِِهبُونُج َو  یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا 
هذـه فارطأ  یلإ  انراظنأ  هوق  لصت  نکی  ملف  ًافیِعَـض  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  یلاعت  لاق  امک  راصبألا  ءافعـض  لوقعلا  ءافعـض  ءادـتبالا  یف  اـنک 

نیفـشاکملا ضعب  نع  درو  دق  اهتافاح و  اهفارطأ و  دعابت  اهتاملک و  یلاعت  اهفورح و  مظاعتل  ماظعلا  تاملکلا  هذه  فانکأ  ماقرألا و 
هیلإ انعرـضتف  هوقاطأ  امل  هولقنی  نأ  یلع  اوعمتجا  ول  هکئالملا  نإ  فاـق و  لـبج  نم  مظعأ   (1) حوللا یف  هللا  مالک  نم  فرح  لـک  نأ 

کبتک و هعلاطم  یلإ  الیبس  اندـها  کتامحر و  کحور و  نع  انـسیؤت  ـال  اـنروصق و  یلع  محرا  اـنهلإ  اندادعتـسا  اـنجایتحا و  ناـسلب 
هغلابلا هتردق  هعساولا و  هتمحر  هلماکلا و  هتمکح  هلماشلا و  هتیانع  یضتقمب  انب  فطلتف  کتانج  کتاضرم و  یلإ  الوصو  کتاملک و 

َنوُرِْصُبت و الَف  ْمُکِسُْفنَأ َأ  ِیف  یلاعت َو  لاقف  تاماتلا  هتاملک  یناعم  نم  ازیجو  اجذومنأ  هبتک و  رارـسأ  نم  هرـصتخم  هخـسن  انل  یطعأف 
ٌمُوقْرَم ٌباتِک  نیملاعلا - بر  دـنع  نم  هلزان  همات  هملک  مهنم  دـحاو  لک  سفن  نأل  نیلـسرملا  ءایبنألا و  نم  لمکلا  سوفن  اهنم  دارملا 
تیتوأ هعماج  هملک  مهنیب  نم  یفطـصا  مث  توربجلا  هللا و  هردق  رارـسأ  توکلملا و  کلملا و  تایآ  یلع  لمتـشم  َنُوبَّرَقُْملا  ُهُدَهْـشَی 
هخـسن لعجف  میحرلا - زیزعلا  نم  الیزنت  امیقتـسم و  اطارـص  امیکح و  انآرق  انیبم و  ارون  امیرک و  ـالوسر  اـنیلإ  لـسرأ  ملکلا و  عماوج 
تاقلعت لسالـس  نم  دبعلا  هءارب  هعم  لزانلا  نآرقلا  و  نیطایـشلا - تاملظ  نم  اصالخ  هباتک  میحجلا و  باذع  نم  قلخلا  هاجن  هدوجو 

.نیعللا سیلبإ  سواسو  سفنلا و 

فورحلا لک  یلع  لمتـشم  اهنم  فرح  لک  یتلا  عاونألا  بابرأ  ملاع  وه  يذـلا  یلیـصفتلا  ملعلا  هبترم  یف  ءاـضقلا و  حول  یف  يأ  - 1
، مولعم وه  امب  فاق  لبج  نم  خمـشأ  مظعأ و  ملع  وه  امب  هینیوکتلا  فورحلا  نم  فرح  لک  نإـف  دوجولا  لجـس  حول  یف  وأ  هینوکلا 

هدق س 
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هرصبت

نأ ملعا  ناوضرلا و  رونلا و  ملاع  یلإ  يداهلا  لوسرلا  هیرخآب  نمحرلا  هیلوأ  رظنا  نآرقلا و  فراعم  رونب  ناـسنإ  اـی  کتریـصب  حـتفاف 
ضرألا بر  هناحبس  هللااف  َنوُدوُعَت  ْمُکَأََدب  امَک  نیرخآلا  رخآ  یف  تاذلا  ینادرف  هللا  هفیلخ  و  نیلوألا - لوأ  یف  تاذلا  ینادحو  يرابلا 

فرع نم  یمسملا  نیع  هنیع  رونب  فشکنی  ءامسألا و  عیمجب  قحلا  اهیف  یلجتی  ءایشألا و  لک  اهب  يری  هآرم  هفیلخلا  هذه  ءامـسلا و  و 
یلاعت لاق  کبر  فرعت  یتح  هللا  یلإ  کلاسلا  اهیأ  هفرعاف  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا   (1) هبر فرع  دقف  هسفن 

فیک و قـحلا  يأر  دـقف  ینآر  نم  لاـق : هنـأل ص  هبر  فرع  دـقف  مهـسفنأ  نم  نینمؤملاـب  یلوأ  وـه  يذـلا  یبـنلا  فرع  نم  يأ  - 1
هـسفن فرع  نم  وأ  ماقملا  بسانی  ام  اذـه  مظعألا  هللا  مسا  رهظم  هتیعماجب  وهف ص  متألا - یلجملا  وه  يذـلا  یلکلا  لقعلا  هتیناـحور 

هیهیزنتلا ءامسألا  نم  مسا  اهدوجو  نع  ذشی  ثیح ال  اهب  انیوکت  هملعت  ءامسألل و  هتیعماج  یف  نمحرلا  هروص  یلع  تقلخ - یه  یتلا 
يذـلا ناویحلاک  ریـصبلا و ال  عیمـسلا  مسا  ـال  سودـقلا - حوبـسلا  مسا  رهظم  وه  يذـلا  کـلملاک  ـال  لـعفلاب  تناـک  اذإ  هیهیبشتلا  و 

یکاحملا رثألا  اذـه  امیـس  نونعملا و ال  رثؤملا و  هفرعم  ناونع  وه  امب  ناونعلا  رثأ و  وه  امب  رثألا  هفرعم  نأل  هبر  فرع  دـقف  سکعلاب 
اهمومع و هردـقلاب و  هبر  فرع  میظعلا  یلعلا  هللااب  الإ  هوق  لوح و ال  نأ ال  زجعلاب و  هسفن  فرع  نم  وأ  هلاـیح  یلع  ائیـش  سیل  يذـلا 

هللا دـنع  نم  هفرعملا  ملعلا و  یلحب  تنیزت  مث  هلطاع  هحفـص  هیلاخ و  هآرمک  هیلاخلا  مایألا  یف  تناک  اـهنأ  لـهجلاب و  هسفن  فرع  نم 
اِمب اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ْیَِـشب ٍء  َنوُطیُِحی  تامولعملا َو ال  مولعلا و  تایئزجلا و  تاـیلکلاب و  هملع  هطاـحإ  ملعلاـب و  هبر  فرع  میلعلا  میکحلا 

هیبوبرلاب و هبر  فرع  ائیـش  کلمی  ـال  هـالومل و  ـالإ  لـعف  ـال  هفـص و  ـال  دوجو و  ـال  نأ  رقفلا و  هیدوبعلاـب و  هسفن  فرع  نم  َءاـش و 
نم ریغـصلا  هملاع  هدوجو و  یف  هیوطنملا - بتارملا  عیمج  یلع  هطاحإلاب  هسفن  فرع  نم  نأ  وه  عبار  هجو  اذکه  .انغلا و  هیولوملا و 

یش ء عبطلاک و  یش ء  کلفلاک و  یش ء  کلملاک و  یـش ء  ناسنإلا  یف  نإف  هیناطیـشلا  هیکلملا و  هینامـسجلا و  هیناحورلا و  قئاقحلا 
نم ریبکلا  ملاعلا  بتارم  عیمج  یلع  هطاحإلاب  هبر  فرع  ربکألا  ملاعلا  يوطنا  کیف  ناطیشلاک و  یش ء  ناویحلاک و  یش ء  تابنلاک و 

یئزجلا و هلقع  ماقم  یف  هنوک  عم  هتاذ  هنک  فرع  نم  يأ  لاحملا  یلع  قیلعتلا  لیبق  نم  نوکی  نأ  وه  سماخ  هجو  .هرذلا  یلإ  هردـلا 
سیلف سیل  هبر و  هقیقح  هنک  فرع  دقف  هنونف  هنوئش و  ءاصحإ  هراوطأ و  طبـض  نکمی  نوملقوب ال  لثم  هنوک  عم  دودحملا و  هدوجو 

وه ذإ  فرعی  هب  الإ  هبـسحب  فورعم  روهظ ال  ماقم  هقلخ و  عیمج  نع  نونکملا  بیغلا  وه  ءافخ  ماقم  یلاعت  قحلل  نأ  امکف  هلمجلاب  و 
فرعی و هب  الإ  هاوق  هبتارم و  نم  هتکلمم  یف  رابتعالا  اذهب  فورعم  روهظ ال  ماقم  هنتکی و  یفخ ال  ماقم  سفنلل  کلذـک  رون  لک  رون 

هدق س  تسیچ ،  هک  یناد  يوش  اناد  قحب  رگ  تسیرسرس  راک  هن  تسفن  شناد  هروهظ - الإ  اهل  روهظ  ال 
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َهَّللا و َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 

قحلا يأر  دقف  ینآر  نم  لوسرلا ص : لاق 

نم نمؤملا  دومحملا و  ماقملا  یف  هل  نوعبات  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونمؤملا  دوجولا و  یف  لصألا  هنأل  هیلإ  کتبسن  نیکـسم  ای  ححـصف 
ْنِم َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  رونلا َو  یف  هعم  دـحتیف  سمـشلا  تذاح  هآرم  هاذاحم  یف  تعقو  هآرمک  هیعباـتلا  هبـسن  هل  تحص 

.اذه مهفاف  ٍرُون 

سواسولا و هواشغ  نع  هلقع  نیع  هآرم  لقـص  تاقلعتلا و  راـبغ  هتاذ  نع  ضفن  راـیغألا و  شوقن  نع  هبلق  هجو  یفـص  نم  نأ  ملعا  و 
اذإف هل  هللا  ناک  ناک هللا  نم  هئاقبب  ایقاب  هالوم  یلإ  رشح  هتمظع و  هللا و  لالج  رحب  یف  هرس  قرغتسا  هسفن و  نع  هسفن  تتام  تاداعلا و 

یف هنکمتل  لیـصحتلا - لصولا و  دـعب  لصفلا  یلإ  لـیمکتلا و  لاـمجإلا و  دـعب  لیـصفتلا  یلإ  جرخ  وحملا و  دـعب  وحـصلا  یلإ  عجر 
بیجتـسا هرمأ و  همکح و  ذفن  هیقلخلا  هیرمألا و  نیب  لب  قلخلا  قحلا و  نیب  عماجلا  كرتشملا  دحلا  یف  هرارقتـسا  هیدـحألا و  هرـضح 

* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  نیملاعلا  بر  مالکب  ملکت  نیوکتلا و  همارکب  مرکت  هتوعد و 

هللا دنع  نم  یحولا  طوبه  مالکلا و  لوزن  هیفیک  یف  ( 7  ) لصفلا

هراشا

نیب يذـلا  نآرقلا  اذـه  نأ  ملعا  هداهـشلا  یلإ  بیغلا  نم  هزوربـل  هداـبع  هللا و  قلخ  یلإ  مث  هداؤف  یبـنلا و  بلق  یلع  کـلملا  هطـساوب 
بتکلا رئاس  نود  اعیمج  هباتک  هللا و  مالک  انرهظأ 
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نإ مهیدـیأب و  نوبتکی  اهنوسردـی و  بتک  لب  مالکب  تسیل  اهنإف  نیعمجأ  مهیلع  هللا  مالـس  نیلـسرملا  رئاس  یلع  هلزانلا   (1) هیوامسلا
یلع مالکلا  نم  لزنملا  اذه  نإ   (3) لوقن اضیأ  (2) و  هـصاخ هللا  مالک  هنوک  انهاه  ضرغلا  نکل  رم  امک  هجوب  امالک  باتک  لک  ناک 

لقعلا طیـسبلا و  لـقعلا  نیب  قرفلاـک  نیینعملا  نـیب  قرفلا  طـقف و  ناـقرف  هیوامـسلا  بـتکلا  رئاـس  اـعیمج و  ناـقرف  نآرق و  اـنیبن ص 
قحلا مالک  وه  امب  لزنملاف  یناسفنلا  یلیصفتلا 

امل انیبن ص  نإف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  لـسرلا  نیب  هقرفتلا  راـبتعاب  بتکلا  رئاـس  نیب  نآرقلا و  نیب  هقرفتلا  هذـه  - 1
هلوزن دنع  لیئربج  ماحتقا  هللا و  مالک  نآرقلا  ناکف  هطـساو  یلاعت  هللا  نیب  هنیب و  قبی  مل  ءایبنألا - هلـسلس  دوجولا و  هلـسلس  متاخ  ناک 
لئاقلا قحلا  لعافلاب  یلدتلا  و  لباقلا - نع  عاطقنالا  اضیأ  مهقح و  یف  طئاسو  وأ  هطـساو  لوصحل  مهفالخب ع  کلذ  یفانی  امجنم ال 
هغولب نود  لصی  نأ  نکمی  ثیحب ال  هیاغلا  یف  هماقتـسالا  نکمتلا و  وحنب  هل  نالـصاح  امهنأل  هقح ص  هیمالکلا  طاـنم  اـمه  ناذـللا 

هدق س  َتِْرمُأ ، امَک  ْمِقَتْساَف  یلاعت  لاق  امک  نکمم 
رم دق  ذإ  باتک  هصاخ ال  مالک  هنأ  دوصقملا  سیل  باجح و  هطساو  الب  هللا  مالک  يأ  فاضملا  هیلإ ال  فاضملا  دیق  هصاخ  هملک  - 2

هدق س  هجوب ، باتک  مالک  لک  نأ 
دق هرثکلا  نإف  اقلطم  هرثکلا  هدحولا و  رابتعاب  اذه  و  اهب - قلعتلا  هداملاب و  قلعتلا  مدـع  رابتعاب  ناک  هیباتکلا  هیمالکلا و  يأ  لوألا  - 3
یف هرثکلا  لثم  لوألاف  کیکـشتلاب  لوقملا  دوجولا  یف  صقنلا  لامکلا و  رابتعاب  نوکت  امک  موهفملا  هیهاـملا و  سفن  راـبتعاب  نوکت 

هلـصأ أرق  ردـصم  نآرقلا  الوط و  تادوجولا  ءاحنأ  یف  یناثلا  یلاعت و  تافـصلا هللا  ءامـسألا و  میهافم  یف  عونلاـب و  هفلتخملا  لوقعلا 
وه يذـلا  لکلا  لقعلا  وه  انیبن ص  یلع  لزنملا  هللا  مالکف  ُهَنآُْرق  ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ُهَنآُْرق  ُهَعْمَج َو  اـْنیَلَع  َّنِإ  یلاـعت  لاـق  عمجلا  مضلا و 

رابتعاب نآرق  مالکلا  اذهف  اهل  تایاغ  تایادـب و  اهنوکل  نیـضرألا  تاوامـسلل و  هکرحملا  لوقعلا  هلمج  ینعمب  هتیناحور  هماقم ص و 
یف بتارملا - توافت  رابتعاب  امهنیب  اقرفف  الإ  روهـشملا و  وه  امک  تایهام  اهل  نأـب  اـنلق  نإ  لوقعلا  تاـیهام  راـبتعاب  ناـقرف  دوجولا و 

هدق س  فعضلا ، هدشلاب و  لوقعلا 
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ُهاْنلَعَج ْنِکل  یلاعت َو  هلوقل  طقف  نیبحملا  ـال  نیبوبحملا - هداـبع  نم  ءاـشی  نم  بلق  یلع  هدـنع  نم  لزاـنلا  هیونعملا  هللا  راونأ  نم  رون 
وه امب  وه  َلََزن و  ِّقَْحلِاب  ُهاْنلَْزنَأ َو  ِّقَْحلِاب  یلاعت َو  هلوق  ِقَْحلِاب و  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن  یلاعت  هلوق  اـنِدابِع و  ْنِم  ُءاـشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون 

سوفن حاولأ  نیبحملا و  بولق  فئاحـص  یلع  اموجن  ءامـسلا  نم  هلزان  ماکحأ  تایآ  اـهیف  ماـقرأ و  شوقن و  روص و  وه  اـمنإ  باـتک 
لک اهماکحأب  لمعی  ملکتم و  لک  اهب  ملکتی  راق و  ملسم  لک  اهؤرقی  ثیحب  مهحاولأ - مهفئاحص و  یف  اهنوبتکی  مهریغ  نیکلاسلا و 
ْنِم َلیِْجنِْإلا  َهارْوَّتلا َو  َلَْزنَأ  یلاعت َو  هلوق  یف  امک  ممألا  ءایبنألا و  اهتیاده  یف  يواستی  نولمعی و  هیف  امب  نودتهی و  اهب  و  قفوم - لماع 
اهب ملعتی  نأک  هیهلإلا  مولعلا  مئاظع  هیفف  میرکلا  میظعلا  نآرقلا  امأ  ِهَّللا و  ُمْکُح  اهِیف  ُهارْوَّتلا  ُمُهَْدنِع  یلاعت َو  هلوق  ِساَّنِلل و  ًيدُـه  ُْلبَق 

قالخأ مئارک  هیف  ًامیِظَع و  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  ُمَْلعَت َو  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  یلاعت َو  هلوقل  مرکملا س  هتیب  لهأ  متاخلا و  هللا  لوسر 
.اذه يور  امک  نآرقلا  هقلخ  ناک  ذإ  ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  یلاعت  هلوقل  هللا ص  لوسر  اهب  قلخت  هللا 

لیزنت مالکلا و  لازنإ  ببـس  نأ  تاوبنلا  لئاسم  یف  الـصفم  هنایب  یجیـس ء  امک  لوزنلا  هیفیک  یف  لوقنف  تامدقملا  هذـه  تملع  اذإف 
هتایآ هدـهاشمل  هبر  یلإ  ارجاهم  هعبط  نطوم  هبلاق و  تیب  نم  هقاثو  نع  جرخ  ندـبلا و  نع  درجت  اذإ  یناسنإلا  حورلا  نأ  وه  باـتکلا 

هللااب و نامیإلا  هفرعملا و  رون  هل  حـال  تاـقلعتلا - هیداـعلا و  سواـسولا  تاوهـشلا و  تاذـللا و  یـصاعملا و  نرد  نع  رهطت  يربکلا و 
لاعفلا و لقعلاب  هیرظنلا  همکحلا  ناسل  یف  ءامکحلا  دنع  یمـسی  ایـسدق  ارهوج  ناک  رهوجت  دـکأت و  اذإ  رونلا  اذـه  یلعألا و  هتوکلم 

قئاقح هنم  يءارتی  ءامسلا و  ضرألا و  یف  ام  رارسأ  هیف  ألألتی  یلقعلا  دیدشلا  رونلا  اذهب  یـسدقلا و  حورلاب  هیوبنلا  هعیرـشلا  ناسل  یف 
هعیبطلا و راثآ  وه  انهاه  باجحلا  باجح و  اهعنمی  مل  اذإ  رصبلا  هوق  یف  هیلاثملا  حابشألا  يرصبلا  یسحلا  رونلاب  يءارتی  امک  ءایـشألا 

اهیلع أرطی  مل  اذإ  نامیإلا  و  همکحلا - رون  لوبقل  هحلاص  اهترطف  لصأ  بسحب  حاورألا  بولقلا و  نأل  کلذ  یندـألا و  اذـه  لـغاوش 
َنوُهَقْفَی و ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُط  یلاعت َو  هلوق  یف  امک  اهارجم  يرجی  ام  هیـصعملاک و  اهبجحی  باجح  وأ  رفکلاـک  اهدـسفت  هملظ 

َنار َْلب  یلاعت  هلوق 
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بضغلا هوهشلا و  نم  اهتحت  امب  لاغتشالا  يوهلا و  تاملظ  هعیبطلا و  یعاود  نع  سفنلا  تضرعأ  اذإف  َنُوبِسْکَی  اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع 
رـس اهل  حالف  يوصقلا  هداعـسلاب  تلـصتا  یلعألا  توکلملا  ملاع  ءاقلت  قحلا و  رطـش  اـههجوب  تلو  تهجوت و  لـیختلا و  سحلا و  و 
نإ مث  يْربُْکلا  ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  هناحبس  لاق  امک  يربکلا  هللا  تایآ  بئاجع  يأر  توهاللا و  سدق  اهیلع  سکعنا  توکلملا و 
ههج اهعنمی  نأش و ال  نع  نأش  اهلغشی  الف  اهقوف  امب  اهلاصتا  هوقل  اهتحت  امل  هرانإلا  هیوق  يوقلا  هدیدش  هیـسدق  تناک  اذإ  حورلا  هذه 

حاورألاک توکلملا ال  کلملا و  نیب  كرتشملا  دحلا  یف  اهنکمت  هدشل  نیبناجلا  اهتوق  عست  نیفرطلل و  طبضتف  اهتحت  ههج  نع  اهقوف 
.رخآلا رعشملا  نع  تلهذ  رعاشملا  نم  رعشم  یلإ  تنکر  اذإ  رخآلا و  بناجلا  اهنع  باغ  بناج  یلإ  تلام  اذإ  یتلا  هفیعضلا 

يرشب ملعت  الب  هیهلإلا  فراعملا  تقلت  هأشن و  نع  هأشن  اهفرصی  نأش و ال  نع  نأش  اهلغشی  یتلا ال  هیـسدقلا  حورلا  هذه  تهجوت  اذإف 
لثمتیف نوکلا  رهاظ  یلإ  اهنم  زربت  یـسدقلا و  هحورب  اهدهاش  ام  هروص  يرـشبلا  هحورل  لثمتی  اهاوق و  یلإ  اهریثأت  يدعتی  هللا  نم  لب 

هحابصلا و نسحلا و  هیاغ  یف  اسوسحم  اصخش  هرصبب  يریف  هرهاظلا  ساوحلا  فرشأ  امهنوکل  رصبلا  عمسلا و  امیس  هرهاظلا  ساوحلل 
وه مالکلا  یهلإلا و  یحولل  لماحلا  هللا  نذإب  لزانلا  کلملا  وه  صخـشلاف  هحاصفلا  هدوجلا و  هیاغ  یف  اموظنم  امالک  هعمـسب  عمـسی 
اهل دوجو  (1) ال  هیلایخ هروص  درجم  سیل  هیف  وأ  هعم  امب  لثمتملا  رمألا  اذـه  هللا و  باتک  وه  باتک  هیف  حول  هدـیب  یلاعت و  هللا  مـالک 

ملع نم  هل  ظح  نم ال  هلوقی  امک  لیختلا  نهذلا و  جراخ  یف 

رـصتقی مل  هسفن و  دنع  یقرت  عابتألا  نم  ضعبلا  کلذف  لخادـلا  نم  وأ  جراخلا  نم  ءاج  ءاوس  ساوحلا  یف  لثمت  ام  دـهاشملا  ذإ  - 1
نکل اـضیأ و  کـلملا  هقیقرب  لـصتی  یبنلا  نإ  لوقی  لـب  رخآ  ضعب  لوقی  اـمک  طـقف - کـلملا  هقیقحب  لـصتت  یبـنلا  هقیقح  نأ  یلع 

تلزنت هیلایخلا  هروصلا  کلت  نأل  مونلا  یف  نوکت  مالحأ  ثاغضأ  هریظن  نوکت  هفرص  هیلایخ  هروص  لانی  اضیأ  اهلانی و ال  طقف  هلایخب 
ایتللا و عم  نکل  حاولألا و  کلت  یف  ام  سفنلا  هدـهاشم  نم  هلـصاحلا  هقداصلا  ایؤرلا  یف  روصلاک  اهیف  امل  لـظ  هیلاـعلا و  حاولـألا  نم 

هآرمک هنأل  اهب - اضیأ  كرتشملا  سحلا  عبطنا  هروصلاب  لایخلا  لثمت  اذإف  هسکاعتم  ایارمک  هنطابلا  يوقلا  نأل - رـصاق  یطخم ء  یتلا 
هب یقلتی  لخادلا  یلإ  رخآلا  هرهاظلا و  رعاشملا  نم  هیلإ  تدأت  یتلا  تاسوسحملا  روص  هیف  عبطنی  جراخلا  یلإ  امهدـحأ  نیهجو  تاذ 

هلایخ یلإ  هنطابلا  ملاوعلا  نم  قاست  هروصلا  نأ  تملع  اذإـف  .هلیختملا  هتبکر  اـمم  لاـیخلا  نم  وأ  هیلاـعلا - حاولـألا  نم  هیلإ  يدؤی  اـم 
هـسح کلذک  لوقعلا  قوف  هلقع  نأ  امک  هنأ  عم  ادهاشم  نوکی  فیکف ال  هرعاشم  یلإ  هنم  كرتشملا و  هسح  یلإ  هلایخ  نم  رونملا و 

هدق س  لیثمتلا ، هیرونلا و  هدش  یف  ساوحلا  قوف 
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لازنإلا و هیفیکب  لهجلا  نع  هئشانلا  هدیقعلا  هذه  نع  هللا  ذاعم  نیئاشملا  عابتأ  ضعبک  باتکلا  یحولا و  رارسأ  یف  هل  مدق  نطابلا و ال 
هعمل كدیزن  نکل  تاوبنلا و  باب  یف  هرکذ  دعوم  یجیس ء  امم  قفاوملا  هریـسفت  و  قئاللا - هطـسب  یلع  ماقملا  اذه  قیقحت  لیزنتلا و 

يرخأ

هیرون هراشإ  هیبلق و  هرانإ 

ندبلا اذه  ندبلا ال  یلإ  سفنلا  هفاضإ  اهنود  ام  یلإ  هفاضم  هیفاضإ  تاوذ  اهل  هیقیقح و  تاوذ  هکئالملل  نأ  یبیبح  ای  ملعت  نأ  کیلع 
تاوذـلا نم  یـش ء  هیلإ  فاضی  ندـب  لک  لب  هعیبطلا  ثحابم  یف  تملع  امک  نیناـمز  یقبی  ـال  يذـلا  ددـجتملا  لیحتـسملا  بکرملا 

امنإف هیفاضإلا  اهتاوذ  امأ  هیلوق و  هیئاضق  هیرمأ  یه  امنإف  هیقیقحلا  اهتاوذ  امأ  هرخآلا  هأشنلا  یف  روشحملا  ندـبلاک  وه  اـمنإف  هیکلملا -
هروص هقیقح  یلإ  هراشإلا  یتأیس  صخاشلا و  روصلا  بحاص  لیفارـسإ  مهمظعأ  (1) و  هیحوللا هکئالملا  اهنم  أشنت  هیردـق  هیقلخ  یه 

اهنوتبثی هیملقلا و  هکئالملا  نم  هیندللا  مولعلا  یهلإلا و  مالکلا  نوذـخأی  هیحوللا  هکئالملا  هذـهف  داسجألا  رـشح  داعملا و  ثحابم  یف 
سدقلا حور  دـهاشی  هکئالملا و  نم  لوألا  فصلا  هجارعم  یف  یبنلا ص  یقالی  ناک  امنإ  هیباتکلا و  هیردـقلا  مهحاولأ  فئاحـص  یف 

هیقیقحلا و هملاکملاب  قئاقحلا  مالعإ  وه  هللا و  مالک  عمـسی  نأک  ینابرلا  یحولا  ملاع  مهملاعب  هیوبنلا  حورلا  تلـصتا  اذإـف  هظقیلا  یف 
ماقم وه  یندأ و  وأ  نیسوق  باق  ماقم  یف  هضافتسالا  هضافإلا و  یه 

، هیحوللا هکئالملا  یه  هدعب  هیلوق و  هلباقم  یف  هیردق  دعب  هیباتک  اهنم  أشنت  لدب  تناک  هخـسنلا  نأ  ینظ  ءالؤه و  اهنم  میقتـست  يأ  - 1
هدق س 
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نیلعألا هکئالملا  یبنلا ص  رـشاع  اذإ  کلذـک  رم و  امک  یقیقحلا  مالکلا  وه  ماـهلإلا و  یحولا و  ندـعم  قدـصلا و  دـعقم  برقلا و 
ماقم یف  مهنوکل  مهلوقع  مهتاوذ و  یه  مهتفرعم و  لاحم  یف  لزانلا  هللا  مالک  مهمالک  مهمالک و  ءاـقلإ  مهمـالقأ و  فیرـص  عمـسی 
لزن اذإ  مث  هکئالملا  مالقأ  فیرـص  هیف  عمـسی  ناک  ماقم  یلإ  غلب  هنأ  جارعملا  هلیل  يور  امک  هسفن  نع  یبنلا ص  یکح  دـق  برقلا و 

مث هیوامـسلا  هیردـقلا  حاولألا  ملاع  یف  هعقاولا  هسفن  حول  یف  اهدـهاش  اهلقع و  اـم  هروص  هل  لـثمتی  يوامـسلا  توکلملا  هحاـس  یلإ 
لمعتست نیبناجلا - اهطبضل  هیـسدقلا  حورلا  نأ  نم  تملع  امل  مون  شهد و  هبـش  ساوحلل  عقی  ذئنیح  و  رهاظلا - یلإ  رثألا  هنم  يدعتی 

هتعاط ال هللا و  هفرعم  لیبس  یف  اهعیاشت  یهف  هناحبـس - برلا  كولـس  لیبس  یف  لب  هیناویحلا  ضارعألا  یف  ـال  نکل  هیـسحلا  رعاـشملا 
یف عبطناف  بیغلا  یلع  علطا  کلملا و  هطساوب  وأ  هطساو  الب  باطخلا  ناک  ءاوس  یجراخ - باجح  ریغ  نم  اباطخ  هللا  هبطاخ  اذإ  مرج 
هوق بذـجنیف  نطاـبلا  سحلا  یلإ  هلماـح  یحولا و  نم  لاـثم  هل  حبـشتی  ناـکف  توربـجلا  هروص  توکلملا و  شقن  هیوبنلا  هسفن  صف 
نع هلطاعلا  تالایخلا  مالحألا و  هروصک  یقیقحلا ال  اـهحور  اـهانعم و  نع  هکفنم  ریغ  هروص  اـهل  لـثمتی  قوف و  یلإ  رهاـظلا  سحلا 

هل تناک  یتلا  هتروص  ریغ  یلع  هللا  هکئالم  نم  اکلم  يریف  اهلمتحی  ام  بسحب  هسوسحملا  هتروصب  کلملا  هقیقح  اهل  لـثمتیف  ینعملا 
ایحو ناک  ام  دـعب  اعومـسم  امالک  عمـسی  هیردـقلا و  هیقلخلا  هتروص  یلع  يریف  اردـقم  اقلخ  راص  لزن  اذإ  رمألا  نأل  رمـألا  ملاـع  یف 

دهاشی هیهلإلا و  فراعملا  هنم  یقلتی  یلقعلا و  هحورب  الوأ  کلملاب  لـصتی  هیلإ  یحوملا  نوکیف  اـبوتکم  هدـیب  اـحول  يری  وأ  ـالوقعم 
.مظعألا حورلا  نم  نیملاعلا  بر  مالک  یلقعلا  هعمسب  عمسی  يربکلا و  هبر  تایآ  یلقعلا  هرصبب 

ءاوهلا و یلإ  مث  رهاظلا  هسح  یلإ  ردـحنی  مث  هسحب - هسوسحم  هروصب  کلملا  هل  لثمتی  یهلإلا  خـماشلا  ماـقملا  اذـه  نع  لزن  اذإ  مث 
یلإ بیغلا  نم  تلزن  اـهنأل  هریغ  نود  اهعامـسب  وـه  صتخی  هعومـسم  هموـظنم  اـفورح  اـتاوصأ و  عمـسیف  همـالک  یف  مـالکلا  اذـکه 

هباتک همالک و  کلملا و  نم  لک  نوکیف  یجراخ  ثعاب  ریغ  نم  هرهاظ  یلإ  هنطاب  نم  تزرب  و  هداهشلا -
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هماقم هنطوم و  نم  یحوملا   (1) کلملل هکرحلا - لاقتنالا و  لیبق  نم  تسیل  هیدأتلا  هذه  هرعاشم و  یلإ  هرـس  نطاب  هبیغ و  نم  يدأتی 
ناک اذهل  روهظلا و  هأشن  یلإ  بیغلا  هأشن  نم  یبنلا ص  سفن  ثاعبنا  یلإ  کلذ  عجرم  لب  لقتنی  هادعتی و ال  مولعم ال  ماقم  هل  لک  ذإ 
بر نم  مالکلا  لازنإ  باتکلا و  لیزنت  ینعم  اذهف  رابخإلا  ءابنإلا و  هنم  عقی  مث  عمسی  يری و  مث  یشغلا  شهدلا و  هبش  هل ص  ضرعی 

.نیملاعلا

بجی نکل  مونلا و  یف  مهرـشاعت  هیوبنلا  حورلا  و  هظقیلا - یف  هکئالملا  بطاخت  هیـسدقلا  حورلا  نإ   (2) لیق ام  هجو  رکذ  امم  ملعا  و 
اذل سانلا و  هظقیک  مهمون  نإف  امهیتظقی  نیب  تباث  قرفلا  نأ  امک  مهریغ  مون  ءایبنألا ع و  مون  نیب  قرفلا  ملعی  نأ 

یبلق مانی  ینیع و ال  مانت  لاق ص :

اوهبتنا اوتام  اذإف  ماین  سانلا  یلع ع : لاق  و 

مالکلا و سنج  نع  اجراخ  سیل  بیغلا  ملاع  یف  هیوبنلا  حورلا  هدهاشی  هاری و  ناک  ام  لک  نأب  نعذت  نأ  عطتست  هانرکذ  امب  کلعل  و 
.ربدتف یقافتاب  سیل  عوقولا و  بجاو  طوبضم  رمأ  اذهف  بتاکلا  هباتکلا و  ملکتملا و 

امهیف ام  ضرألا و  تاوامـسلا و  قلخ  رکذـب  اعوفـشم - تایآلا  باتکلا و  لیزنت  رکذ  نآرقلا  عضاوم  نم  ریثک  یف  عقو  کلذ  لجأل  و 
نارمع لآ  هروس  یف  یلاعت  هلوق  یف  امک 

مل نإ  هدوعـص و  ینعم  اذـه  كانه و  هتقیقر  نوک  خـماشلا  ماقملا  کلذ  یف  کـلملا  هقیقح  نوک  نإـف  هجو  اـضیأ  هل  ناـک  نإ  و  - 1
ینعم اذه  انهاه و  هتقیقح  نوک  هل  هدـهاشم  تراص  یتح  ضحملا  يروصلا  نوکلا  ملاع  یف  یبنلل  هلثمتم  هتقیقر  نوک  لاقتنا و  نکی 

هدق س  ریثک ، امهلثم  َنُهَْنَیب و  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  لاق  ُحوُّرلا و  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  یلاعت - لاق  هلوزن 
هوق هبترمب  حورلا  کلذ  هوق  مدـعل  هحور  عیاشت  هنود ال  نم  وأ  یلولا  حور  يوق  نأ  هظقیلا  یف  هیـسدقلا  حورلا  هبطاخم  ینعم  نإف  - 2

یبنلا ص حور  هرـشاعم  ینعم  یبنلل و  نوکی  ام  لثم  امات  اعزن  اهعزن  یلع  هحور  ردـقی  ال  سحلا - لغاوشب  هظقیتسم  هاوقف  یبنلا  حور 
اـضیأ یعیبطلا  ملاعلا  اذهب  ناظقی  هنوک  نیع  یف  يأر  ام  تأر  ثیحب  هحورل  هاوق  هعیاشم  روکذملا  شهدـلا  هبـش  يأ  مونلا  یف  مهایإ 

هدق س  هوبنلا ، صاوخ  نم  وه  امک  کلم  هنأ  فرعی  هجو  یلع  هتوص  کلملا و  هروص  هسحب  يریف 
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َوُه ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُءاشَی ال  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  ِءامَّسلا  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ْیَـش ٌء  ِْهیَلَع  یفْخَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
َْکیَلَع اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  اهیف  یلاعت  هلوق  ٌتاِهباشَتُم و  ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا 

ِْقلَخ ِیف  َّنِإ  اهیف  یلاعت  هلوق  ُرُومُْألا و  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  َنیَِملاْعِلل - ًاْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَـم  ِّقَْحلاـِب َو 
ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو  ماعنألا - یف  یلاعت  هلوق  ِباْبلَْألا و  ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو 

ٌباتِک دوه  یف  یلاعت  هلوق  َنیِضِْرعُم و  اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍهَیآ  ْنِم  ْمِهِیتْأَت  ام  َنُوبِسْکَت َو  ام  ُمَْلعَی  ْمُکَرْهَج َو  ْمُکَّرِـس َو  ُمَْلعَی 
ٍماَّیَأ و ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ٍنِیبُم َو  ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  هلوق  یلإ  ٍرِیبَخ  ٍمیِکَح  ْنُدـَل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاـیآ  ْتَمِکْحُأ 

َعَفَر يِذَّلا  ُهَّللا  َنوـُنِمُْؤی  ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  ُّقَْـحلا َو  َکِّبَر  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِباـتِْکلا َو  ُتاـیآ  َکـِْلت  دـعرلا  یف  یلاـعت  هلوـق 
ِتایْآلا ُلِّصَُفی  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُـک  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َرَّخَـس  ِشْرَْعلا َو  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  اـهَنْوَرَت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاواـمَّسلا 

ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا - َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا  میهاربإ  هروس  یف  یلاعت  هلوق  َنُوِنقُوت و  ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل 
ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  رلا  سنوی  یف  یلاعت  هلوق  ِضْرَْألا و  ِیف  ام  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِدـیِمَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ 

ِْلیَّللا َو ِفالِتْخا  ِیف  َّنِإ  لاق  َْرمَْألا و  ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  هلوق  یلإ 
َنوُّرُمَی ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  فسوی َو  هروس  یف  َنوُقَّتَی و  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ِراهَّنلا َو 

ِتاوامَّسلا َضْرَْألا َو  َقَلَخ  ْنَّمِم  اًلیِْزنَت  یـشْخَی  ْنَِمل  ًهَرِکْذَـت  اَّلِإ  یقْـشَِتل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط  هلوق  َنوُضِْرعُم و  اـْهنَع  ْمُه  اـْهیَلَع َو 
َوُه ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َکـَْیلِإ َو  یِحُوی  َِکلذَـک  قسع  مح  هلوق  یلُْعلا و 

ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیَدـَل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َنُولِقْعَت َو  ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ِنِیبُْملا  ِباـتِْکلا  مح َو  فرخزلا  یف  هلوق  ُمیِظَْعلا و  ُِّیلَْعلا 
ُهاْنلَْزنَأ اَّنِإ  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  مح َو  ناخدلا  یف  هلوق  ُمِیلَْعلا و  ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  هلوق َو  یلإ 

هیثاجلا یف  هلوق  َنِیِنقُوم و  ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِّبَر  هلوق  یلإ  َنیِرِْذنُم  اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف 
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ٍمْوَِقل ٌتاـیآ  ٍهَّباد  ْنِم  ُُّثبَی  اـم  ْمُکِْقلَخ َو  ِیف  َنِینِمْؤُْـمِلل َو  ٍتاـیَآل  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  َّنِإ  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت 
ٍمْوَِقل ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  اـِهتْوَم َو  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِِهب  اـیْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  ِراـهَّنلا َو  ِلـْیَّللا َو  ِفـالِتْخا  َنُوِنقُوی َو 

ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  هلوق َو  ٍمِیلَأ و  ٍباذَِـعب  ُهْرِّشَبَف  هلوق  یلإ  ِقَْحلاـِب  َکـْیَلَع  اـهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتاـیآ  َکـِْلت  َنُولِقْعَی 
طیحملا رمألا  ملاعب  هلاصتا  دنع  لماکلا  ناسنإلل  عقو  امنإ  یتاذ  ریخست  ریخستلا  اذه  َنوُرَّکَفَتَی و  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  ًاعیِمَج 

یمَـسُم ٍلَجَأ  ِّقَْحلِاب َو  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  فاقحألا  یف  هلوق  لـکلاب و 
هلوق یلإ  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِسوُّدـُْقلا  ِِکلَْملا  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  اـم  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی  هعمجلا  یف  هلوق  و 
هیلقع هیمالک  تایآ  اهنیعب  یه  هلزنملا  تایآلا  نآرقلا و  نأ   (1) کلذ یف  رسلا  نآرقلا و  عضاوم  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ٍنِیبُم  ٍلالَض  یَِفل 

یف هرـصبم  هبوتکم  شوقن  وأ  هیـسحلا  عامـسألا  هذـهب  هعومـسم  ظافلأ  ماقم و  یف  هیقلخ  ناوکأ  ماـقم و  یف  هیحول  بتک  ماـقم و  یف 
هریثک نطاوملا  هفلتخم و  دهاشملا  هددعتم و  یلاجملا  هدحاو و  هقیقحلاف  هیسحلا  راصبألا  هذهب  فحاصملا 

بابلألا یلوأل  هحور  مالکلا و  رس  نع  باجحلا  عفر  باتکلا و  هجو  نع  باقنلا  فشک  یف  ( 8  ) لصفلا

لجأل باجح  فلأ  عم  قلخلا  یلإ  قحلا  نم  لزنأ  نآرقلا  اذه  نأ  نیکسملا  اهیأ  ملعا 

دـحاو و یـشب ء  تاروـهظ  اـهعیمج  هقیقر - وأ  هقیقح  ناـک  ءاوـس  ینیعلا  ینهذـلا و  یظفللا و  یبـتکلا و  دوـجولا  نأ  هیف  رـسلا  و  - 1
يذـل انیابم  سیل  لظلا  فعـضلا و  هدـشلاب و  الإ  توافت  اهیف  سیل  ظوفحم و  لصأ  تادوجولل  هظوفحم و  هیهاملا  يوذ  یف  هیهاـملا 

تواـفت تواـفتلاب  ناـتیاکحلا  تناـک  نإ  سکعلاـب و  هقیقحلل و  هیاـکح  هقیقرلا  یمـسملل و  اـنیابم  ناونع  وه  اـمب  مسـالا  ـال  لـظلا و 
هثالثلا نم  دحاو  يأ  أرق  نمف  یسفنأ  امإ  و  یقافآ - امإ  وه  ینیوکت و  نیتفدلا و  نیب  ام  وه  ینیودت  هثالث  نآرقلا  هلمجلاب  نییکاحلا و 

هدق س  نییقابلا ، أرق  نمک  ناک  ههجو  یلع 
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باذـل شرعلا  یلإ  لزن  حوللا  یف  هل  تناک  یتلا  هتمظع  عم  هللا  مسب  ءاب  نأ  ضرف  ولف  رئاصبلا  راصبأ  شیفاخأ  بولقلا و  نویع  ءافعض 
ِهَّللا ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول   (1) هلوق یف  و  ایندلا - ءامسلا  یلإ  فیکف  یسرکلا  لحمـضا  و 

حوللا اذـه  فاق و  لبج  نم  مظعأ  حوللا - یف  فرح  لک  ینعملا  اذـه  یف  یحورلا  فشکلا  همئأ  ضعب  لاق  ینعملا  اذـه  یلإ  هراـشإ 
نإ نآرقلا و  نإف  ِدـیِجَْملا  ِنآْرُْقلا  هلوق ق َو  یلإ  زمر  فاقلا  اذـه  ٍظوُفْحَم و  ٍحَْول  ِیف  ٌدـیِجَم  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  هلوقب  هیلإ  راشملا  حوللا  وه 

مـسا ماـقم  نطوم و  لـک  بسحب  هل  هفلتخم و  اهبـسحب  هیماـسأ  لوزنلا و  یف  هریثک  نطاوم  (2) و  بتارم وذ  هنکل  هدـحاو  هقیقح  ناک 
ُهَّنِإ میکح َو  یلع  همـسا  رخآ  یف  ٌزیِزَع و  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  زیزع َو  همـسا  ماقم  یف  ٌدیِجَم و  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  دیجملاب  یمـسی  نطوم  یفف  صاخ 

نیبم َو ال رخآ  یف  َنوُرَّهَطُْملا و  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ـال  ٍنُونْکَم  ٍباـتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  میرک  رخآ  یف  ٌمیِکَح و  ٌِّیلََعل  اْنیَدـَل  ِباـتِْکلا  ِّمُأ  ِیف 
ناذألاب اهعامس  نکمی  یماسألا ال  نم  فلأ  فلأ  هل  ِمیِکَْحلا و  ِنآْرُْقلا  سی َو  میکح  رخآ  یف  ٍنِیبُم و  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال 
دهاشی هءامـسأ و  عمـسی  نمم  تنکل  هیهلإلا  هبحملا  هینطابلا و  هبذجلا  یقیقحلا و  قشعلا  ملاع  یف  ینطاب  عمـس  اذ  تنک  ول  هرهاظلا و 

.هراوطأ

همیظع دهاوش  اهلاوحأ  داضت  اهتافص و  نیابت  تادوجوملا و  روص  فالتخا  نأ  ملعا  و 

وأ هردقلاب  رسف  اذإ  امأ  اصرباج و  اغلباج و  ایلق و  روه  یلإ  بعـشنملا  لاثملا  ملاع  وه  ایندلاب و  طیحملا  لبجلاب  ریـسفت ق  یلع  انب  - 1
نمؤملا و يدبع  بلق  ینعسی  نکل  یئامـس و  یـضرأ و ال  ینعـسی  ال  یـسدقلا :  ثیدحلا  یف  امک  بلقلا  نم  مظعأ  ذإ ال  الف  بلقلاب 

هدوجو یلإ  راشأف  هکمب  لبج  فاقلا  سابع  نبا  لاق  اـمک  یمتخلا ص  سدـقملا  دوجولا  یلإ  هب  یموأ  نکل  لـبجلاب و  رـسف  اذإ  اذـک 
برغ هدحولا و  قرـش  نیب  امیف  طسوت  هیدی و  نیب  همایق  هلیبس و  یف  هتماقتـسا  هیدل و  هتلزنم  هلالج  هللا و  دنع  هتمظع  رابتعاب  هنإف  ص 

هدق س  خماش ، لبج  هرثکلا 
هدق س  لیلج ، مساب  یمسم  رابتعا  لکب  لکف  یسفنألا  یقافآلا و  ینیوکتلا و  ینیودتلا و  نآرقلا  نم  لک  یف  راج  اذه  - 2
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هیلإ هراشإلا  ترم  امل  ایلعلا  هتافص  ینسحلا و  هللا  ءامسأ  ملعتل  هتاملک و  رارـسأ  هتایآ و  ءاوضأ  هلامج و  راونأ  نآرقلا و  نوطب  هفرعمل 
هدـحولا و هجو  یلع  كانه  نکل  هیهلإلا  تافـصلا  ءامـسألا و  ءازإب  وه  یلقعلا و  یلوقلا  مالکلا  ءازإب  ینوکلا  یلعفلا  باتکلا  نأ  نم 

ْتَلُِّصف َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  هلوق  َنُولِقْعَی و  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  لاق  امک  لیـصفتلا  هرثکلا و  هجو  یلع  انهاه  لامجإلا و 
لقعلا و ملاع  یف  امل  لیصفت  قلخلا  ملاع  یه  امهنیب و  ام  تاوامـسلا و  ضرألا و  نم  تانئاکلا  روص  نأ  امک  ٍرِیبَخ و  ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم 

هللا لاق  تافـصلا  ءامـسألا و  نم  یهلإلا - ملاعلا  یف  امل  یلیـصفت  باتک  قلخلا  رمألا و  نیملاعلا  یف  ام  عیمج  کلذکف  رمألا  ملاع  وه 
ملع ناسنإلا  یلع  یلاعت  هللا  بجوأ  هیـآلا  هذـه  یفف  ِِهئامْـسَأ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  اوُرَذ  اـِهب َو  ُهوُعْداَـف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  یلاـعت َو 

هوعدـلا ال عاونألا و  روص  باـبرأ  یه  ءامـسألا و  ملع  نـأل  سفنـألا  قاـفآلا و  هفرعم  قلخلا و  رمـألا و  هفرعم  و  دـیحوتلا - همکحلا و 
ربدـتلاب و رمألا  عقو  کلذ  لجأل  تاوامـسلا و  ضرألا و  یف  ام  لک  نم  تابوبرملا  یف  لمأتلا  تاعونـصملا و  یف  ربدـتلاب  الإ  لصحی 

.تایآلا نم  ریثک  یف  اهلاوحأ  یف  اهیف و  رکفتلا 

هفلاختملا هعونتملا  روصلا  هذـه  نأب  نولئاقلا  مه  و  نویهلإلا - ءاملعلا  نوققحملا و  ءافرعلا  هکلـس  امم  هفرعملا  نم  بابلا  اذـه  لیبس  و 
یف دـجوی  املک  نأل  کلذ  یبوبرلا و  عقـصلا  یهلإلا و  ملاعلا  یف  امل  لاجم  رهاظم و  و  اهل - لـثم  لـالظ و  یلاـعت و  هللا  ءامـسأ  روص 
ِهَّللا َدـْنِع  ام  سدـقأ َو  و  طسبأ - هجو  یلع  فرـشأ و  یلعأ و  وه  ام  هنم  دـجوی  یئامـسألا  یهلإلا  یلعألا  ملاعلا  یفف  ملاوعلا  نم  ملاع 

* یْقبَأ ٌْریَخ َو 

یلع ع نیدحوملا  مامإ  نینمؤملا و  ریمأ  مالک  قیقحت  یف  ( 9  ) لصفلا

: درو امک 

ءابلا تحت  هطقن  انأ  هللا و  مسب  ءاب  یف  نآرقلا  عیمج  نأ 

نیقیلا هیدوبعلا و  مدقب  هتوکلم  یلاعت و  هللا  یلإ  نیرئاسلا - نیکلاسلل  تلصح  یتلا  تاماقملا  هلمج  نم  نأ  یبیبح  ای  هللا  كاده  ملعا 
تادوجوملا عیمج  نوری  لب  هللا  مسب  ءاب  تحت  هطقن  یف  هلزنملا  فحصلا  عیمج  لب  نآرقلا - لک  هینایعلا  هدهاشملاب  نوری  مهنأ 
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ملعم لاق  ءایـشألا و  لک  هقیقحلا  طیـسب  نأ  یمکحلا  ناهربلاب  اهریغ  یف  رافـسألا و  هذـه  یف  انیب  دـق  (1) و  هدـحاولا هطقنلا  کلت  یف 
نم یشک ء  سیل  اهلک و  ءایشألا  هلع  وه  ضحملا  دحاولا  ایجولوثأب  فورعملا  هباتک  نم  رشاعلا  میملا  یف  مهمدقم  نیئاشملا و  همکح 

.هباتک عضاوم  نم  عضوم  ریغ  یف  اذهب  حرص  دق  هیف و  اهلک  ءایشألا  لب  ءایشألا  وه  سیل  ءایشألا و  ءدب  وه  لب  ءایشألا 

یف ام  تاومـسلا و  یف  اـم  تلق هللا  اذإ  کـنإف  هجو  نم  همهف  یلإ  کـبرقی  سوسحملا  نم  ـالاثم  ینعملا  اذـه  یف  کـل  لـثمن  نحن  و 
یلع سق  مث  هریثک  تادلجم  یلإ  ترقتفال  لیـصفتلاب  اهرکذ  تلواح  اذإ  هدحاو و  هملک  یف  تادوجوملا  عیمج  تعمج  دقف  ضرألا 
ملاع هحسفب  ساقی  اهدارفأ ال  اهماسقأ و  نیب  توافتلا  یناعملا و  ملاع  هحسف  نأ  یلع  ینعملا  یلإ  ینعملا  هبسن  ظفللا  یلإ  ظفللا  هبسن 

.اهیف توافتلا  ظافلألا و 

یناحبـسلا توکلملا  هرئادـب  لصتا  یلقعلا و  دوجولاب  قحتلا  نأ  یلإ  یـسحلا  يزاـجملا  دوجولا  اذـه  نم  جرخی  نأ  دـحأل  قفتا  ول  و 
ءاب هطقن  تحت  هدوجو  دـهاشی  ذـئنیحف  هئایربک  تحت  هروهقم  اهب  اطاحم  هتاذ  يری  ٌطیُِحم و  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  هللا  (2) و  ینعم دهاشی  یتح 

اهانعم رس  هعفر  اهردق و  هلالج  اهتمظع و  هل  تلجت  امثیح  هللا  مسب  یف  یتلا  ءابلا  کلت  کلذ  دنع  نیاعی  بابسألا و  ببـسمل  هیببـسلا 
ینعأ دادـملا - اذـه  دـم  نم  هیف  ثدـح  ام  داوسلا و  هملظلا و  ملاع  یف  اننوکل  اداوس  الإ  نآرقلا  نم  دـهاشن  انلاثمأ ال  نحن و  تاـهیه 
نوکی امئاد  هکاردإ  هوق  هکاردإ و  هوق  یف  امب  الإ  ائیـش  كردی  كردـملا ال  دادـعألا و  دادـضألا و  یلویه  داسجألا و  داعبألا و  هدام 

- لوقعملا الإ  لقعلا  لیختملا و ال  الإ  لایخلا  سوسحملا و ال  الإ  لانی  سحلاف ال  هیلإ  انبهذ  اـمک  اـهنیع  یه  لـب  هتاکردـم  سنج  نم 
.ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  رونلاب َو  الإ  رونلا  كردی  الف 

ملاع یف  اهنم  اروهظ  هیقیقحلا و  هطقنلل  هقیقر  هیبتکلا  هطقنلا  تذـخأ  اذإ  کلذ  هیبتکلا و  هطقنلا  یف  اـضیأ  هینیعلا  تادوجوملا  يأ  - 1
هدق س  یبتکلا ، دوجولا 

قلختلا و ماقم  یلإ  قلعتلا  ماقم  نم  یقرتی  و  هعلطم - یلإ  هنطاب  نم  هنطاب و  یلإ  هرهاظ  نم  لـصی  أـقرا و  أرقا و  مهلوق  لـثتمی  نأـب  - 2
هدق ققحتلا س  ماقم  یلإ  هنم 
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ملاظلا هیرقلا  يزاجملا و  دوجولا  اذه  نم  انجرخ  اذإف  باتکلا  شوقن  دادم  مالکلا و  ماقرأ  داوس  الإ  دهاشن  نیعلا ال  اذه  داوسب  نحنف 
اهـضعب یتلا  راوطألا  تائـشنلا و  هذـه  نع  توملا  انکردأ  بلطملا و  نیب  اننیب و  یتلا  لزانملا  عطق  یف  هلوسر  هللا و  یلإ  ارجاهم  اهلهأ 

انتوم و دـعب  هللا  انایحأ  مث  هللا  مالک  دوجو  یف  اندوجوب  انوحم  عیمجلا و  نع  رظنلا  انعطق  هیلقع و  وأ  هیمهو  وأ  هیلاـیخ  وأ  هیـسح  روص 
نم کلذ  دـعب  يرن  امف  هللا  ءاقبب  هیقاب  هتباـث  هاـیح  هاـیحلا  یلإ  توملا  نم  ءاـقبلا و  یلإ  ءاـنفلا  نم  وحـصلا و  یلإ  وحملا  نم  اـنجرخأ 

انققحت کش و  هیرتعی  يذـلا ال  ضحملا - نیقیلا  هملظ و  هبوشی  يذـلا ال  فرـصلا  رونلا  صلاخلا و  ضایبلا  ـالإ  الـصأ  اداوس  نآرقلا 
.ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  هلوقب َو  انِدابِع و  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  یلاعت َو  هلوقب 

یلع نینمؤملا  ریمأ  وه  باتکلا و  ملع  هدنع  نم  و  میکحلا - رکذلا  نیبملا و  مامإلا  وه  لصألا و  هخـسن  نم  تایآلا  أرقن  کلذ  دـنع  و 
هلوق نم  قطن  امب  قطن  اذهل  ٌمیِکَح و  ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  یلاعت َو  هلوقل  ع 

ءابلا تحت  هطقن  انأ  : 

فیرشلا هردص  یلإ  اریشم  هلوق  و 

هلمح اهل  تدجو  ول  همج  امولعل  انهاه  نإ  : 

مالکلا رجی  مالکلا  نأ  رئاس  لثملا  نکل  میلعتلا  هثحابملا و  بولـسأ  نع  يدعت  ماهوألا و  روط  نع  جرخ  دق  مالکلا  یف  مالکلا  لعل  و 
هتافـص و هتاذ و  یف  هلئامـش  دـع  هلامج و  توعن  و  هلامک - فاـصوأ  دـع  یلع  ینرجی  بیبحلا  قشع  نإ  هقیقحلا  ناوخإ  ینرذـعیل  و 

هیف انک  ام  یلإ  عجرنل  هللا و  ءاش  نإ  هددصب  نحن  امک  هلاعفأ  رئاس  هیهن و  هرمأ و  هلوسر و  هباتک و  همالک و 

قلاخلا هباتک  قولخملا و  هباتک  نیب  قرفلا  نایب  یف  ( 10  ) لصفلا

نیب سحلا و  جراخ  نم  اهؤدـبم  نوکی  هسوسحم  هروص  نیب  قرفلا  فرعی  هیبلق  هریـصب  بحاص  الإ  هنعذـی  یقوذ ال  ملع  اـضیأ  اذـه 
دقف امهنیب  قرفی  سحلا ال  هرهاظلا و  ساوحلا  هذـهب  سوسحم  امهنم  ـالک  نأ  عم  سحلا  لـخاد  نم  اهؤدـبم  نوکی  هسوسحم  هروص 

یلاعت لاق  امک  رهاظلا  یلإ  هزورب  هوق  نطابلا و  ناطلس  روهظ  دنع  سانلا  ضعبل  عقی 
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رتاوت اـمم  اذـه  هقح و  یف  هداهـش  بیغلا  يریف  لاـیخلا - نیعب  اـسوسحم  سحلا  ریغب  سوسحملا  يری  نأ  يرَی  ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 
هیآلا هذه  نم  هتیاور  تقفتا  امم  هعوقو و  رثاکت  هلقن و 

مهربخأف ناباتکلا  ناذه  ام  نوردت  هباحـصأ أ  لأسف  باتک  یلع  دی  لکب  ضباق  نایوطم  ناباتک  هدیب  اموی و  جرخ  هللا ص : لوسر  نأ 
همایقلا و موی  یلإ  هللا  هقلخ  نم  لوأ  نم  مهرئاشع  مهلئابق و  مهئابآ و  ءامـسأ  هنجلا و  لهأ  ءامـسأ  ینمیلا  هدیب  يذـلا  باتکلا  یف  نأب 

همایقلا موی  یلإ  هللا  هقلخ  نم  لوأ  نم  مهرئاشع  مهلئابق و  مهئابآ و  ءامـسأ  رانلا و  لهأ  ءامـسأ  يرـسیلا  هدیب  يذلا  رخآلا  باتکلا  یف 
ثیدحلا

لواح ول  ذإ  قولخملا  هباتک  هللا و  هباتک  نیب  قرفلا  ملعی  ءایبنألا ع  یلع  باـتکلا  یحولا و  لوزن  هیفیک  نم  مدـقت  اـم  عم  اـنهاه  نمف  . 
هب فی  مل  کلذب و  ماق  ام  ذإ  اضیأ  نکمی  اهیلع و ال  ردقی  مل  نیباتکلا  کنیذ  یف  هیلع  یه  ام  یلع  ءامسألا  هذه  بتکی  نأ  قولخملا 

نیعمجأ مهیلع  هللا  مالس  تیبلا  لهأ  نم  نیرهاطلا  همئألا  دنع  دوجوملا  هعماجلا  رفجلا و  باتک  لیبقلا  اذه  نم  ملاعلا و  یف  قرو  لک 
همایقلا و موی  یلإ  ثدـحی  یـش ء  لک  مارح و  لالح و  لک  هیف  نأل  کلذ  يدـهملا ع و  روهظ  نامز  یلإ  فلـس  نع  فلخ  هثرو  دـق 

.شدخلا یف  شرألا  یتح  ناسنإلا  هیلإ  جاتحی  املک 

لجرلا کلذ  ذـخأف  عادولا  فاوط  فوطی  وه  ـالجر و  یقل  هنأ  جاـحلا  لـهأ  نم  هلبلا  ضعب  نع  باـبلا  اذـه  یف  اـضیأ  یکح  اـمم  و 
رجحلا و لخد  هلبألا و  کلذ  یکبف  معن  هل  لاق  کلذ  سانلا  ذخأ  له  هلبألا و  لاقف  رانلا - نم  کتءارب  تذخأ  له  هلبألا  اذه  حزامی 

انالف نأ  هنوفرعی  هنومولی و  هباحصأ  سانلا و  لعجف  رانلا  نم  هقتع  هباتک  هیطعی  نأ  هللا  نم  بلطی  یکبی و  لعج  هبعکلا و  راتـسأب  قلعت 
اهیف بازیملا  ههج  نم  وجلا  نم  هقرو  هیلع  تطقـس  ذإ  کلذـک  وه  اـنیبف  هلاـح  یلع  ارمتـسم  ناـک  مهقدـصی و  ـال  وه  کـعم و  حزم 
املک ریغتی  ءاوسلا ال  یلع  هیحان  لک  یف  أرقی  هنأ  باتکلا  کلذ  هیآ  نم  ناک  اهیلع و  سانلا  فقوأ  اهب و  رـسف  رانلا  نم  هقتع  بوتکم 
یلإ يدؤی  اهرکذ  هریثک  بابلا  اذـه  یف  راثآلا  تایاکحلا و  هللا و  دـنع  نم  هیآ  هنأ  سانلا  ملعف  اـهبالقنال  هباـتکلا  تبلقنا  هقرولا  تبلق 

.بانطإلا

نم افنآ  هیلإ  ترشأ  ام  قولخملا  هباتک  قلاخلا و  هباتک  نیب  قرفلا  ناک  ول  تلق  نإف 
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فالخب اعبت  سحلا  نیعب  مث  ـالوأ  لاـیخلا  نیب  كردـیف  هداهـشلا  رهاـظلا و  ههج  یلإ  بیغلا  نطاـبلا و  ههج  نم  زربی  اـمم  یلوـألا  نأ 
هباتک هدـهاشمب  صتخی  نأ  بجول  لیختلا  نیعب  مث  سحلا  نیعب  الوأ  كردـت  اهنإ  ثیح  نم  کلذ  سکع  یلع  اهیف  رمألا  نإف  هیناثلا 

.باجحلا لهأ  سانلا و  دارفأ  نم  هریغ  نود  هرخآلا  ناطلس  هنطاب  یلع  بلغ  نم  قلاخلا 

اهلیصافت و ال یلع  علطی  هیفخ ال  بابـسأل  مهیلإ  هنم  هلاح  هیارـس  مهیف و  هسفن  ریثأت  ههج  نم  هیعبتلا  بسحب  هریغل  اهلوصح  لعل  تلق 
بجوی کلذ  یف  رکفتلا  هلاح و  نع  بجعتلا  یف  هعاسلا  کـلت  یف  مهقارغتـسا  ههج  نم  نیرـضاحلا - سوفن  ماـمتها  نوکی  نأ  دـعبی 

ملاع لیختلا و  ندعم  نطابلا و  بناج  یلإ  اهعوجر  هجراخلا و  تاسوسحملا  یف  اهایإ  سفنلا  لامعتـسا  نع  هرهاظلا  مهـساوح  لطعت 
بیغلا

اعلطم ادح و  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نإ  یبنلا ص  لوق  قیقحت  یف  ( 11  ) لصفلا

هراشا

ملعی هللا و ال  هملعی  نأ  یلإ  رخآ  نطب  هنطبل  و  نطب - رهظ و  اضیأ  امهنم  لکل  نلع و  رس و  یلإ  مسقنی  ناسنإلاک  نآرقلا  نأ  ملعا   (1)
ثیدحلا یف  اضیأ  درو  دق  هللا و  الإ  هلیوأت 

نطبأ هعبس  یلإ  انطب  هنطبل  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نأ  : 

هتلع رهاظ  امأ  یفخلا  رسلا و  حورلا و  لقعلا و  بلقلا و  (2) و  ردصلا سفنلا و  عبطلا و  نم  ناسنإلا - نطاب  بتارمک  وه  و 

انالوم لاق  امک  هیآلا  کلت  ردصم  یه  یتلا  هفصلاب  ایلجتم  هتایآ  هوالت  دنع  ملکتملا  دوهـش  ماقم  وه  ءافرعلا  حالطـصا  یف  علطملا  - 1
 : لاقف کلذ  نع  لئسف  هیلع  ایشغم  رخف  هالـصلا  یف  موی  تاذ  ناک  نورـصبی و  نکل ال  همالک و  یف  هدابعل  هللا  یلجت  دقل  قداصلا ع :

لکل دح و  فرح  لکل  و  نطب - رهظ و  اهل  الإ و  هیآ  نم  ام  اذکه :  ثیدـحلا  لقنی  دـق  اهلئاق و  نم  تعمـس  یتح  هیآ  ررکأ  تلز  ام 
هدق س  ینعملاب ، لقن  هرس  سدق  هلعل  علطم و  دح 

یفخألا بتارملا  رخآ  یف  دادزی  دـق  هینامث و  بتارملا  تناکل  الإ  خاسنلا و  نم  هدایز  رم  امک  لاـیخلا  ماـقم  وه  ردـصلا و  لـعل  و  - 2
ءافرعلا و حالطـصا  هذـه  هلمجلاب  .هرهاـظ و  عبطلا  نإـف  ناـسنإلا  نطاـب  بتارمک  هلوقل  اـنه - بسنـألا  وه  عبطلا و  وأ  لـقعلا  طقـسیلف 

دق عضاوملا و  رثکأ  یف  مهرثکأ  ندید  وه  امک  نایعلاب  نایبلا  نع  اونغتسا  مه  و  رثکألا - وأ  عیمجلا  یلع  هقطانلا  سفنلا  قلطی  میکحلا 
هدق س  لوألا ، رفسلا  یلع  انقیلاعت  لوأ  یف  مهحالطصا  انلقن  دق  ماقملا و  عسی  ام  ردقب  نونیبی 
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ءارقلا و هتبثتـسی  نطابلا و  سحلا  هکردـی  ام  وهف  هتلع  نطاب  امأ  سوسمملا و  شوقنملا  مقرلا  سوململا و  سوسحملا  فحـصملا  وهف 
شاوغ عم  اطلخ  لـب  افرـص  ینعملا  كردـی  ـال  نطاـبلا  سحلا  هوحن و  لاـیخلاک و  مهتاـنوزخم - مهتاکردـم و  هنازخ  یف  نودوجملا 

امم ناتیوایند  نآرقلا  نم  ناتبترملا  ناـتاهف  روضحلا  نع  سوسحملا  هداـم  لاوز  دـعب  هتبثتـسی  هنأ  ـالإ  هیرادـقم  ضراوع  هینامـسج و 
.تاماقم لزانم و  تاجرد و  بتارم و  امهنم  لکل  ناتیوارخأ و  ناتبترم  امهف  هرس  هنطاب و  امأ  يرشب و  ناسنإ  لک  هکردی 

راـثآلا هبیرغلا و  قحاوللا  اـهنع  هضوفنم  اـهقئاقح - اهدودـحب و  یناـعملا  روـصت  نم  نکمتملا  ناـسنإلا  هکردـی  اـمم  اـمهنم  یلوـألاف 
لوزی هدـحولا و  یف  دادـعألا  هدـنع  عمتجی  هرثکلا و  هیف  كرتشی  ثیح  نم  هیلقعلا  يدابملا  نم  امهنم  لک  اذوخأم  هیداملا  هیجراـخلا 

هیف ال كرتشملا  ینعملا  اذـه  لثم  داسجألا و  داوملا و  ملاع  یف  اهلاحک  دادـضألا ال  لب  داحآلا  هیف  حـلاصتی  داـضتلا و  دـناعتلا و  هنع 
سیل ذإ  هساوح  ندـبلا و  ربق  بارت  هتاذ  هجو  نع  ضفنی  مل  و  رمألا - ماقم  یلإ  قلخلا  ماقم  نع  درجتی  مل  ام  یناـسنإلا  حورلا  هکردـی 

.الوقعم نوکی  نأ  سوسحملاک  اهیف  سمغنملا  نم  سیل  امک  یشل ء  القاع  نوکی  نأ  هداملا  یف  رومغملا  نأش  نم 

درجتلا و نم  برـض  نم  هل  دـب  القعت ال  وأ  امهوت  وأ  الیخت  وأ  اساسحإ  ناک  ءاوس  كاردإلا  نم  هبترم  لک  نأ  تملع  دـق  کنأ  یلع 
ادج هتوافتم  هقرافملا  درجتلا و  تاجرد  نأ  ایندـلا و  نع  هرجهلا  هداملا و  نع  درجتلا  نم  وحن  یلع  هیکردـملا  هیکردـملا و  رادـم  نأ 

.یلاعت هنم  ذخألا  هیهلإلا و  ملاع  نم  برقلا  ءایشألا و  قئاقح  كرد  یلإ  لوصولا  تاجرد  اذکف 

ملاع نم  یقلتت  هرات  هساوح و  هندـب و  هبترم  یف  هلوزن  دـنع  کلذ  سحلا و  ملاـع  نم  ءایـشألا  كاردإ  یقلتت  هراـت  هیناـسنإلا  حورلاـف 
فراعملا ذخأت  هرات  رمألا و  ملاع  زیح  نم  وه  يذلا  یلقعلا  اهرهوجب  هیلقعلا  فراعملا  یقلتت  هرات  یئزجلا و  لثمتلا  لیختلا و 
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ریدـقتلا و قلخلا و  ملاع  نم  وه  امیف  ناک  امل  هارجم  يرجی  ام  سحلا و  فرـصت  نإف  سح  وأ  لـقع  نم  باـجح  ـالب  هللا  نم  هیهلـإلا 
لقعلا سحلا و  نع  بجتحم  وهف  اعیمج  رمألا  قلخلا و  قوف  نوکی  يذـلاف  ریبدـتلا  رمألا و  ملاع  نم  وه  امیف  ناک  امل  لـقعلا  فرـصت 

درو امک  قلخلا  رمألا و  هل  نم  هوقب  الإ  لانی  قحلا و ال  رونب  الإ  قحلا  رون  كردی  الف  اعیمج 

هللااب هللا  اوفرعا  نینمؤملا ع : ریمأ  لاق  لاق  هللا ع - دبع  یبأ  نع 

(1)

هلاسرلاب لوسرلا  و 

(2)

فورعملاب رمألاب  رمألا  یلوأ  و 

.ثیدحلا  (3)

ْنِم ٌلیِْزنَت  َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ٍنُونْکَم ال  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  نآرقلا  هفـص  یف  یلاعت  لاـق  تاـماقملا  تواـفت  یلع  هلالدـلل  و 
ملاعلا اذـه  یلإ  لزنتلا  اهاندأ  هللا و  دـنع  همارکلا  اهالعأ  اهلوأ و  هتاماقم  هتاجرد و  بسحب  هددـعتم - افاصوأ  هل  رکذـف  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر 
هلوزن لبق  ظوفحملا و  حوللا  وه  رمألا و  ملاع  یلإ  لوزنلا  لبق  همالک  وه  ثیح  نم  هللا  مـالک  نأ  کـش  ـال  نیملاـعلا و  بر  دـنع  نم 

ملعی هعیفر ال  هبترم  یهلإ و  خـماش  ماقم  هل  ریدـقتلا  قلخلا و  ملاع  یلإ  هلوزن  و  تابثإلا - وحملا و  حول  وه  ایندـلا و  ءامـسلا  ملاع  یلإ 
نع هجورخ  نینوکلا و  نع  هدرجت  هیناکمإلا و  دویقلا  نع  هخالـسنا  دنع  هیدحألا  ماقم  یف  الإ  ءایبنألا ع  نم  دحأ  هکردـی  هللا و ال  الإ 

هغولب رمألا و  قلخلا و  نیملاعلا  نع  هزواجت  نیتأشنلا و 

هدق س  عمسی ،  یب  رصبی و  یب  قحلا : هلوق  مکقح  یف  قدصی  یتح  هیلإ  اوبرقت  مکبولق و  یلع  هدنع  نم  دراو  رونب  هللا  اوفرعا  يأ  - 1
تاذـلا و هفرعم  نع  ءاـبنإلا  یه  یلوـألا  عیرـشتلا و  هوبن  فیرحتلا و  هوبن  نامـسق  هوـبنلا  نإـف  مکیف  هلـصاحلا  فـیرعتلا  هوـبنب  يأ  - 2

ول هلاسرلاب و  هذـه  صخی  دـق  هسایـسلاب و  مایقلا  قالخألاب و  بیدأتلا  ماکحألا و  غیلبت  عم  کلذ  عیمج  هیناثلا  ءامـسألا و  تافـصلا و 
دقف نآرقلا  ظفح  نم  نأ  درو :  دـق  هرهاظم و  ءاهقفلا  نأ  یتح  لمکلا  یف  هققحتملا  لوسرلا  نع  هثارولا  دارملا  ناـکل  کلذـک  ناـک 

س نیملکم ،  نیثدـحم  یتمأ  یف  نإ  لاق : هنأ ص  نویبنلا و  مهطبغی  ءایبنأب  اوسیل  ادابع  نأ هللا  يور :  دـق  لب  هیبنج  نیب  هوبنلا  تجردأ 
هدق

هینیوکتلا رماوألا  يوذ  اضیأ  نیفرـصتملا  نیردـتقملا  لب  طقف  قئاقحلاب  نیملاعلا  ینعمب  نیفراـعلا  ـال  هـالولا  نم  مکتروریـصب  يأ  - 3
هدق س  هیریخستلا ،
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هلاح نع  رشبلا ص  لضفأ  ءایبنألا و  ریخ  ربخأ  امک  یندأ  وأ  نیسوق  باق 

لسرم یبن  برقم و ال  کلم  هیف  ینعسی  ال  تقو - هللا  عم  یل  : 

ِتاوامَّسلا َو ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  یلاـعت  هلوق  ِْملِْعلا و  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَـت  ُمَْلعَی  اـم  یلاـعت َو  هلوق  ماـقملا  اذـه  یلإ  هراـشإلل  و 
ثیدحلا یف  ِهِّبَر و  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  هلوق َأ  ُهَّللا و  اَّلِإ  َْبیَْغلا - ِضْرَْألا 

هللااب ءاملعلا  الإ  هملعی  نونکملا ال  هئیهک  ملعلا  نم  نإ  : 

ٌدیِهَـش َوُه  َعْمَّسلا َو  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  هلوق  عقو  ینطابلا  سحلا  يونعملا و  بلقلا  ماقم  یلإ  هراشإلل  و 
لزانم نم  رهاظلا  سحلا  ماقم  یلإ  هراشإلل  ِریِعَّسلا و  ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  نیدحاجلا  رافکلا  نع  هیاکح  هلوق  و 

ُءاشَن َو ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  لاق  مهملع  تاجرد  یف  ءاملعلا  تاماقم  توافت  یلإ  هراـشإلل  ِهَّللا و  َمـالَک  َعَمْـسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَـف  هلوق  نآرقلا 
ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  هکئالملا َو  قح  یف  هلوق  ٍضَْعب و  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  هلوق  ٌمِیلَع و  ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَف 

هیلیثمت هرکذت 

ناسنإلا و بتارم  یندأک  فالغلا  دـلجلا و  یف  ام  وه  نآرقلا و  بتارم  یندأ  ناسنإلل و  امک  لزانم  تاـجرد و  نآرقلل  نإ  هلمجلاـب  و 
مهثدح نع  مهتراهط  طرشب  الإ  هنوسمی  هنوبتکی و ال  هنوظفحی و  هلمح  ماقم  هبترم و  لک  یف  نآرقلل  و  هرـشبلا - باهإلا و  یف  ام  وه 

نآرقلا و نم  روشقلا  الإ  كردـی  ناسنإلا ال  نم  رـشقلا  (1) و  مهناکمإ نع  وأ  مهناکم  نع  مهخالـسنا  مهتهازن و  مهثودـح و  نع  وأ 
هیعرشلا تاسایسلا  هیلمعلا و  ماکحألا  هینایبلا و  تاکنلا  هیرشقلا و  تاموهفملا  الإ  كردی  ال  هیرهاظلا - نم  يرشقلا  ناسنإلا 

لزألا و بوجو  عوطس  تحت  مهناکمإ  یفتخملا  همیهملا - هکئالملا  هیرونلا و  لوقعلاک  مهناکمإ  مهتایهام و  تفل  نوتفتلی  يأ ال  - 1
رافکلا نم  ناک  بلغأ  هیلع  هرثکلا  ماکحأ  لـیمأ و  ناـکمإلا  یلإ  ناـسنإ  لـک  نإـف  هتاذ - یف  مهتاوذ  هیناـفلا  هدـعاصلا  لوقعلا  اـهلثم 

ءایلوألا و ءایبنألاک و  نیبرقملا  نیقباسلا  نم  ناک  رفوأ  هیلع  هدـحولا  ماکحأ  لیمأ و  دوجولا  یلإ  ناک  ناسنإ  لک  و  اـنطاب - وأ  ارهاـظ 
هدق س  نینمؤملا ، نم  ادصتقم  ناک  ناتهجلا  هیف  يواست  ناسنإ  لک 
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ناسنإلا غلبی  هللا و ال  هبهومب  الإ  لانت  همکحلا ال  هقیقح  ذإ  رئاصبلا  وذ  بابلألا و  اولوأ  الإ  هکردی  الف  هبل  هرـس و  نآرقلا و  حور  امأ  و 
هیلامکلا و هتافـص  نم  همکحلا  ملعلا و  نأل  اـملع  هندـل  نم  همکح و  هتمکح  نم  هیلع  هللا  ضیفی  نأـب  ـالإ  اـمیکح  یمـسی  هبترم  یلإ 

هناحبس لاق  کلذل  هل و  هایإ  هللا  هبهوم  درجمب  کلذ  نوکی  نأ  امهنم  بیصن  هل  نم  یف  دب  ینسحلا و ال  هللا  ءامسأ  نم  میکحلا  میلعلا 
اریثک و اریخ  همکحلا  یمـس  ِمیِظَْعلا و  ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  هیآلا  َهَمْکِْحلا  َباـتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  هلوق َو  دـعب 

ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  ًارِیثَک َو  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  لاق َو 

بابلألا رئاصبلا و  يوذ  نم  هللا  لهأب  هصتخم  باتکلا  بل  هفرعم  نوک  نم  هانلمجأ  ام  نییبت  هانرکذ و  ام  حیضوت  یف  ( 12  ) لصفلا

هراشا

رـسیتی مل  امم  هبئاجع  هزومر و  هبئارغ و  مهف  نأ  نیبملا - مالکلا  بئارغ  مهف  نیدـلا و  رمأب  نونتعملا  نوکلاسلا  ناوخـإلا  اـهیأ  اوملعا 
لهأ سیدـقتلا و  لهأ  بتکم  نیـسای و  لآ  سرادـم  یف  ملعت  نیقیلا و  ملع  سراد  نمل  الإ  سایکألا  نم  ناک  نإ  سانلا و  نم  دـحأل 

َْمل ام  َکَمَّلَع  هملعم  ناک  نیبملا و  مامإلا  وه  يذـلا  میرکلا  لصألا  هخـسن  میظعلا و  حوللا  ماقرأ  نم  تایآلا  هءارق  و  میکحلا - رکذـلا 
هبدؤم ًامیِظَع و  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  ُمَْلعَت َو  ْنُکَت 

یبیدأت نسحأف  یبر  ینبدأ  : 

ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  وه  مکحلا  ملعلا و  هروصب  هسفن  هفیحـص  روصم  ملقلاب و  هحول  بتاک  ناـک  و 
میلع میکح  ندل  نم  نآرقلا  یقلتی  نأب  لب  عامس  وأ  هیاور  وأ  سایق  وأ  دیلقت  وأ  رکفک  بابسألا  نم  رخآ  ببس  هملعم ال  هناحبس  هللااف 

.ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  دنع  نم  بیغلا  ملاع  یف  ینطاب  عامسب  عمسی  وأ 

یمالک حیولت  ینآرق و  زمر 

سی َو هط و  و  ملا * ینعم  مقرلا و  هباـتکلا و  ملقلا و  حوللا و  ینعم  سیدـقتلا  بتکم  یف  سدـقلا  حور  دـالوأل  فـشکنی  اـم  لوأ  نإ 
ِرْکِّذلا يِذ  ِنآْرُْقلا  ینعم ص َو  ِمیِکَْحلا و  ِنآْرُْقلا 
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تاـماتلا تاـملکلا  هینآرقلا و  هعطقملا  فورحلا  یه  لـمجلا و  فورحلا  ینعم  َنوُرُطْـسَی و  اـم  ِمَلَْقلا َو  ِدـیِجَْملا و ن َو  ِنآْرُْقلا  و ق َو 
نابلأ نم  مهقزر  مهل  دافأ  هیلاعلا  حاورألا  لافطأ  هیبرتب  تقلعت  امل  هینابرلا  هیاـنعلا  نإـف  هیناـقرفلا  هبکرملا  تاـملکلا  اهدـعب  هدرفملا و 

یلع هدرفملا  فورحلا  هوـسک  یف  هیناـحور  هفیطل  هیذـغأ  ناوـضرلا  همحرلا و  فئاـطل  نم  مـهل  قاذأ  ناـنجلا و  توـکلملا و  عورض 
رارـسألا و ملاـع  یلإ  لوصولا  هیلهأ  مهل  نکی  مل  نم  (1) و  رایغألا اهیلع  علطی  الئل  هراشبلا  لهأ  دـصاقم  یلإ  هراـشإلا  زمرلا و  هقیرط 

یلع نوعنصی و  مهئابآ  عئانصب  و  نورکذی - مهلعل  هدرفم  تاعطقم  هلمجم و  افورح  مهحاورأ  حاولأ  یف  الوأ  هللا  بتکف  راونألا  ندعم 
تایلاع افورح   (2) انک دـقل  نوعجری  مهبر  یلإ  نودـتهی و  هللا  تایآب  و  نوقتری - مهتاـماقم  مهلزاـنم و  یلإ  نوبتکی و  مهتباـتک  لـثم 

.تالفاس  (4) روطس یف   (3) انلزن

 ، هیکحی قلخلل  ملق  لوق و ال  هیشفی  سیل  رس  نیبحملا  نیب  لیق  ام  معن  و  - 1
دوجولا اهل  لب  اهل  هیـسفن  اهنأ ال  دوجولا و  یف  لوقعلا  لالقتـسا  مدـع  رابتعاب  هیفرحلا  لوقعلا و  ملاع  یف  انل  هقباـسلا  هنونیکلا  وه  - 2
دوجوب هدوجوم  هیبوبرلا  عقـص  نم  تناک  اذـل  نیققحملا و  دـنع  اهل  هیهام  لب ال  قلعتملا - ینعمب  ول  اهل و  هدام  ذإ ال  ضحملا  طبارلا 

هدق س  هئاقبب ، هیقاب  هللا 
هدق س  هیسفنلا ، هقحاللا  هنونیکلا  وه  - 3

يرذ یف  تاقلعتم  لقن  مل  تایلاع  افورح  انک  یبرعلا  نبا  لوق  اذه 41  ریظن  روطسلاب و  هماقتسالا  لوطلا و  یف  اههبـش  درو  دق  يأ  - 4
هلعف هناحبـس  همالک  نإف  اذـه  یلإ  ریـشی  فرح  لعف و  مسا و  هملکلا  یلئدـلا : دوسألا  یبـأل  یلع ع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  ـالقلا و  یلعأ 

رهاوجلا یه  ءامـسألل و  هیلقعلا و  هیلاعلا  فورحلل  مسقملا  طسبنملا  دوجولا  يأ  نک - هملک  هملکلاب  دارملاـف  هغـالبلا  جـهن  یف  اـمک 
تابثإ نم  هرـس  سدـق  فنـصملا  بهذـم  یلع  هلایـسلا و  هیـضرعلا  تادوجوملا  یه  نامزلاب و  هنرتقملا  لاعفألل  هتباـثلا و  هینامـسجلا 

نیب خزارب  اهنوک  ثیح  نم  سوفنلا  یه  ءامـسألا  نامزلاب و  هنرتقملا  لاعفألا  نم  اضیأ  یهف  ماسجألا  عئاـبطلا و  یف  هیرهوجلا  هکرحلا 
هدق س  هلایسلا ، عئابطلا  هنکاسلا و  لوقعلا 
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فورحلا ریـصت  ملاعلا  کلذ  یف  و  لمجلا - فورح  هلمجملا و  فورحلاب  یفخلا  رـسلا و  ملاع  یف  یمـسی  هعطقملا  فورحلا  هذـه  و 
اضیأ عمجلا  موی  بیطلا و  نم  ثیبخلا  هللا  زیمیل  زیمتلا  لصفلا و  موی  یف  هنأل  هلصتم  هلمجم  تالصفنملا  ریصی  هلصفنم و   (1) هلصتملا

هیونعملا و هقرفتلا  ماقم  یف  مهنوکل  ایندـلا  لهأف  ِهِیف * َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  هلوق  َنِیلَّوَْألا و  ْمُکانْعَمَج َو  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذـه  یلاـعت - هلوقل  هجوب 
لوأف هددـعتم  اـفورح  ینعملاـب  دـحاولا  فرحلا  هلـصتم و  هلـصفنملا  هعمتجم و  هفلتخملا  فورحلا  نوری  هیلاـصتالا  هیروصلا  هیعمجلا 
رودص یف  مث  باتکلا - حول  یف   (3) اهلوزن هیفیک  (2) و  هعطقملا فورحلا  هفرعم  هیلع  فشکنی  نأ  لزنملا  اذـه  نم  عفترا  نم  همالع 
هلوقب نیرخآ  موق  ماقم  یلإ  راشأ  موقل و  اذه  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََـقل  هلوقب َو  هیلإ  راشأ  امک  بابلألا  یلوأل  هحرـشنم 

.ُُهتایآ ْتَلُِّصف  ٌباتِک  هلوق  َنوُمَْلعَی و  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  یلاعت 

تایآلا هوالتل  کلذب  دعتـسیل  یجهتلا  فورح  يدتبملا  يراقلا  حول  یف  مستری  ام  لوأ  نأ  نیکـسملا  کلاسلا  اهیأ  کل  حـضتا  دـقف 
کلذ دنع  ِنآْرُْقلا و  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  هلوق  َقَلَخ و  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  هرمأ  یف  یلاعت  هللا  عیطی  هیسدقلا و  هفیحصلا  یف  هبوتکملا 

ذئنیح و  ٍرِکَّدُم * ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  هءارقلا َو  هل  رسیتی  رکذلا و  هوالتلا و  هیلع  لهسی 

رایغألا و رابغ  هلیذ  نع  لک  ضفنی  هلصفنم  ریـصت  رخآلا - نع  یبنجأ  لک  هلوقم و  نم  لک  یتلا  همکارتملا  هفلاختملا  عاونألا  يأ  - 1
قحاوللا هیـسکأ  نع  يرعم  هقیقح  لک  فرـص  ذخأی  کلقع  نأ  امک  اذـه  و  هدـحاو - هلـصتم  عون  لک  دارفأ  نم  تالـصفنملا  ریـصت 

هدق س  أقرا ، کباتک و  أرقا  رخآلا  نع  الک  تاطلتخملا  نم  اهریغ  عضولا و  مکلا و  فیکلا و  زیمی  دحاو و  ذئنیح  وه  هبیرغلا و 
هدق س  قحلا ، هلوق  یلاعت و  هللا  مالک  یه  یتلا  لوقعلا  يأ  - 2

کلت قئاقر  یه  هقلعم  الثم  اهتروریـص  هیفیک  يأ  هحرـشنم  رودص  یف  اهلوزن  مث  هللا  باتک  یه  هیلک  اسوفن  اهتروریـص  هیفیک  يأ  - 3
اروص لثمتت  یه  هفاضم و  اـحاورأ  هلـسرملا  حاورـألا  ریـصت  هنأ  لوزنلا  هیفیک  لاـیخلا و  وه  ردـصلا  هعبطنملا و  سوفنلا  یف  قئاـقحلا 
مهل انلصو  هلمجلاب  و  لایخلا - یناسفنلا و  یلیصفتلا  لقعلا  یلامجإلا و  طیسبلا  لقعلا  هثالثلاب  دارملا  وأ  فاجت  الب  کلذ  لک  هطیـسب 

هدق س  لایخلا ، وأ  سوفنلل  تلصف  باتک  لوقعلل و  لوقعلا  يأ 
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َنوُِظفاَحل و َُهل  اَّنِإ  لاق َو  امک  ناطیـشلا  سواسو  نع  هبلق  یلاعت  هللا  ظفحب  هتاـیآ  هوـالت  یلع  هموادـملا  نآرقلل و  هظفاـحملا  هل  یتأـتی 
اهب یتلا  نیبملا  باتکلا  تایآ  بکاوک  هنیزب  هنیزم  ءامس  نیطایشلا و  نجلا و  هدرم  فاطتخا  نع  اظوفحم  اکلف  کلذ  دنع  هبلق  نوکی 

َعْمَّسلا َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ  ٍمیِجَر  ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِم  اهانْظِفَح  لاق َو  امک  نیلحتنملا  قارتسا  نیـسوسوملا و  طیلاغأ  نیلطعملا و  ماـهوأ  موجر 
ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف 

یهیبنت راعشإ 

تایآ زومر  مالکلا و  یناـعم  یلع  علطی  مل  هأـشنلا - هذـه  ربق  نع  دـعب  مقی  مل  هرخـآلا و  ناطلـس  هیلع  رهظی  مل  نم  نأ  لوقلا  هلمج  و 
رورغم ای  هبتناف  هیشنم  هبتاک و  همظع  هئدبم و  هلئاق و  هجو  هل  لجتی  مل  هعطقملا و  هفورح  هعم  ثدحی  مل  هتاملک و  هفورح و  نآرقلا و 

يربکلا و هتایآ  عامتـسا  یلعألا و  هتوکلم  هدهاشم  هلوسر و  هللا و  یلإ  ارجاهم  هللا  لیبس  یف  رفاست  یتح  روکحم  ای  كدقرم  نم  مق  و 
مهغلبم کلذ  ایندلا  هایحلا  مهترغ  ابعل و  اوهل و  مهایندب  اولغتشا  اوزه و  مهنید  اوذختا  نیذلا  رذ  هلاطبلا و  هلفغلا و  لهأ  عم  سلجت  ال 

هللا یلإ  یکـش  ًاثیِدَح و  َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  هلوقب  مهخبو  هباتک و  نم  عضاوم  یف  هللا  مهمذ  نیذـلا  مه  و  ملعلا - نم 
وحنلا و هغللا و  ملعب  فراع  حیـصف  لقاع  بیرأ  بیدأ  لجر  بر  ًاروُجْهَم  َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  هلوقب :- مهنع  هلوسر 

هملک مهف  و ال  نآرقلا - فورح  نم  اـفرح  عمـسی  مل  مـالکلا  ملع  یف  مازلـإلا  ماـصخلا و  عم  هرظاـنملا  نف  یلع  رداـق  ملکتم  هغـالبلا 
امب کلذ  نع  هضارعإل  همکح  هقف و  رون و  و  ملع - هقیقحلاب  وه  اـم  یلإ  دـعب  بغری  مل  هدـبع و  یلع  لزاـنلا  هللا  باـتک  نم  هدـحاو 

.اناقیإ اهقف و  انامیإ و  املع و  هنودعی  امم  روهمجلا  هیلع  بکأ 

کموسر هیمـسرلا و  كدویق  نع  قلطنا  و  هیلهاجلا - لهأ  سابل  کنع  علخا  کباب و  هبتع  کباجح و  تیب  نم  لـفاغلا  اـهیأ  جرخاـف 
ضرألا تاوامـسلا و  نئازخ  دیلاقم  حتف  يرت  ناقرفلا و  باتکلا و  لیزنت  نآرقلا و  لازنإ  یف  هتمظع  هللا و  هردـق  بئاجع  يرتل  هیماعلا 

تیب نع  جورخلا  یف  توملا  ککردأ  نإف  بیرلا  کشلا و  همصو  نع  يربملا  بیغلا  ملع  حیتافمب 
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ْنَم لاق َو  امک  كازج  كرجآ و  وه  كالوم و  هللا  لب  هللا  یلع  كرجأ  عقو  دـقف  هرخآلا  هأشنلا  هیناثلا و  هرطفلا  یلإ  یلوـألا  کـتأشن 
ِهَّللا یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی 

هراشإلا زمرلا و  ناسلب  نآرقلا  تعن  یف  ( 13  ) لصفلا

هراشا

ههجو و نع  هزعلا  باقن  فشک  اذإ  نآرقلا  نأ  لمأتملا  ربدـتملا  اـهیأ  ملعا   (1) هراشإلا زمرلا و  ناـسلب  نآرقلا  تعن  یف  ( 13  ) لصفلا
ضیرم لک  يوادی  هقیقحلا و  هایحلا و  بلط  لیلغ  لک  يوری  لهجلا و  ءاد  لیلع  لک  یفشی  هرـس  نع  ءایربکلا  همظعلا و  بابلج  عفر 

و هکلهملا - تالاهجلا  ماقسأ  همیمذلا و  قالخألا  للعب  بلقلا 

هنود ینغ  هدعب و ال  رقف  ینغ ال  نآرقلا  نإ  ءاودلا و  وه  نآرقلا  نإ  هللا ص : لوسر  نع 

لهألا و بح  نم  رازوألا  لاقثألا و  لالغأ  تاقلعتلا و  لسالـسب  نیدیقملا  هاجنلا  ملاعلا  اذه  یلإ  لزانلا  نیتملا  هللا  لبح  وه  نآرقلا  و 
هرس و هعفر  هاوأم و  هردق و  همظع  عم  وه  لامآلا و  لوط  لیخلا و  هضفلا و  بهذلا و  جرفلا و  نطبلا و  هوهـش  لاملا و  هاجلا و  دلولا و 

اـسینأت هقلخ و  یلع  هقفـش  دابعلل و  هللا  نم  همحر  تارابعلا  ظافلألا و  هوسکب  یـستکا  تاوصألا و  فورحلا و  سابلب  سبلت  امم  هانعم 
فلأ هفورح  نم  فرح  لک  یفف  بابرألا  بر  بارتلل و  امف  الإ  مهقاوذأ و  یلإ  هلزاـنم  مهعم و  هارادـم  مهماـهفأ و  یلإ  اـبیرقت  مهل و 

نم ءارـسألا  صیلختل  ءامـسلا  ملاع  نم  ءادنلا  عقوف  لاصولا  حور  یلإ  نیقاتـشملا  قاشعلا  بولقل  بلج  لالد و  جنغ و  هراشإ و  زمر و 
.َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  هلوقب َو  ایندلا  نجس  يوهملا و  اذه 

عدـبم کـلذ  فرعی  صاـخ  قزر  ریط  لـکل  و  تاوامـسلا - رویط  دیـصل  یناـعملا  بوبح  عم  تاوصـألا  فورحلا و  هکبـش  تطـسبف 
نم يوامس  صوصخم  قزرب  هیوامسلا  رویطلا  نم  صاخ  عون  دایطصا  یلصألا  ضرغلا  امنإ  اهئدبم و  اهدیعم و  اهیشنم و  قئالخلا و 

هدق س  یئانعلا ، ملعلا  هبترم  یف  يذلا  هللا  مالک  یتح  امهریغ  یسفنلا و  یلقعلا و  ینیوکتلا  نآرقلا  یلإ  - 1
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ْمُهْرِذـُْنت ال َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  ْمِْهیَلَع َأ  ٌءاوَس  هریغ - نود  ضرألا  یف  هکبـشلا  طسب  نم  دوصقملا  وه  هلک و  ریطلا  قطنم  مهفی  هب  يذـتغا 
ضوخ نوقیطی  امع ال  اومجلأف  حاورألا  ءاذغ  بولقلا و  توق  هب  يذلا  رمألا  اذه  هظحالم  قیطی  هروصقل ال  مهـضعب  ناک  و  َنُونِمُْؤی *
قئاقح هظحالم  نایمعلل و  ام  نولأسی  مه  لـعفی و  اـمع  لأـسی  ـال  متقلخ  اذـهل  اـمف  اوتکـسا  مهل  لـیق  عنملا و  ماـجلب  اومجلأـف  هترمغ 

.ناولألا

اوبدأت مهل  لیقف  یه  امک  تایآلا  تاملکلا و  و  رومألا - رارـسأ  كردأـف  نآرقلا  رون  نم  اـسبتقم  اراـن  هبلق  هاکـشم  تـألتما  نم  اـمأ  و 
- مهکاله ببس  کلذ  نوکیف  شیفافخلا  راصبأل  سمشلا  باجح  اوفشکت  مکفعضأ و ال  ریسب  اوریسف  اوتکـسا  هلوسر و  هللا و  بادآب 

ءارو نم  هیقرـشملا  هقرـشملا  مکراونأ  ایاقب  نم  اوسبتقی  راصبألا و  ءافعـض  مکب  سنأـیل  مکولع  یهتنم  نم  ایندـلا  ءامـسلا  یلإ  اولزنا  و 
- لیق امک  اونوک  مهنیب و  مکنیب و  هبورضم  بجح 

بیصن مارکلا  سأک  نم  ضرألل  هلضف و  ضرألا  یلع  انقرهأ  انبرش و 

هنم مسق  باتکلا  یف  دـجوی  الإ و  هیروصلا  هیونعملا و  قازرألا  نم  قزر  ام  دـحأ و  لـک  حالـص  هیف  اـم  نآرقلا  یف  دـجوی  کلذـل  و 
اهیف یتلا  معنلا  فئارط  مکحلا و  قئاقح  نم  هیف  دجوی  امک  ٍنِیبُم و  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال  و ال  ْمُکِماْعنَِأل * ْمَُکل َو  ًاعاتَم  هلهأل 

ثیراوملا و ماکحألا و  صـصقلا و  نم  هیروصلا  هیودألا  هیذـغألا و  هیئزجلا و  مولعلا  هیف  دـجوی  کلذـکف  بولقلا  حاورألل و  ءاذـغ 
ماـسقألا اـعم و  هیروصلا  هیونعملا و  هیذـغألا  هیفف  ماوـعلا  لزاـنملا و  یف  نوطـسوتملا  هب  عـفتنی  اـمم  اـهریغ  تاـحکانملا و  تایدـلا و 

هنوک فرعتل  هنطاب  نآرقلا و  توکلم  یلإ  قیرط  کنطاب  نم  ناک  ول  هنایبت و  هیف  ـالإ و  یـش ء  نم  اـمف  اـعیمج  هیویندـلا  هیورخـألا و 
.ء یش  لکل  انایبت 

راعشإ هیبنت و 

نیبرقملا ال هئاـیلوأ  نیهلأـتملا و  هللا  ءاـبحأب  صتخی  اـمم  اُونَمآ * َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ُناـْسنِْإلا * اَـهُّیَأ  اـی  هلوـقک  نآرقلا  تاـباطخ  نأ  ملعا 
ظافلألا و روشق  ـالإ  باـتکلا  مـالکلا و  اذـه  یناـعم  قزر  نم  بیـصن  مهل  سیل  ذإ  نیرکنملا - نیدـحاجلا  نیروکمملا و  نیدـعبملا 

ِنَع ْمُهَّنِإ  ینابملا 
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ینسحلاب مهل  تقبـس  ام  هیهلإلا  هیانعلا  نأل  َنوُضِْرعُم  ْمُه  اْوَّلَوََتل َو  ْمُهَعَمْـسَأ  َْول  ْمُهَعَمْـسََأل َو  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َنُولوُْزعََمل َو  ِعْمَّسلا 
ام بسحب  کلذـل  الهأ  نکت  مل  اریخ و  کیف  هللا  یـضق  امم  نکت  مل  ول  یبیبح  ای  اضیأ  تنأ  هرخآ و  رمألا و  اذـه  لوأ  ناـک  اذـکهف 
اذإ و  نیدهاجلا - نم  نکت  مل  نیملـسملا و  نم  تنک  نإ  نایمعلاک  دیلقتلا  الإ  کنم  عقو  امل  ریدقتلا  یف  ریـسعلا  رمألا  اذه  کل  رـسی 
وه ام  ترـصبأ  کنیع  تحتف  اذإف  هیبصع  هفآب  هفوئم  دـیلقت و ال  باجحب  هفوفکم  ریغ  هحیحـص  انیع  هللا  كاطعأ  دـق  هل و  الهأ  تنک 

ادئاق و كردی  ام  لک  سیل  نکل  دئاق و  یلإ  جاتحی  یشملا  یف  یمعألاک  وهف  دلقملا  امأ  كدوقی و  دئاق  یلإ  جاتحت  الف  کیدی  نیب 
ام دح  یلإ  نکل  داقی و  نأ  نکمی  یمعألاف  هیندلا  لاعفألا  هصقانلا و  رومألا  یف  يرجی  دیلقتلا  امنإ  هیف  هدلقی  نأ  دـلقملل  نکمی  هلعفی 

یمعأ و هءارو  زیجتسی  نأ  یلع  ردقی  مل  هیلع و  ریطی  نأ  یلع  رئاطلا  ردق  رعشلا  نم  قدأ  فیسلا و  نم  دحأ  راص  قیرطلا و  قاض  اذإف 
امبر هسفنب و  ربعی  نأ  هحابسلا  هعنصب  رهاملا  ردقی  دقف  هحابسلاب  الإ  روبعلا  نکمی  مل  الثم و  ءاملا  فطل  فطل  لاجملا و  قد  اذإ  اذک 

حابـسلاک وأ  توربجلا  ءامـس  وجب  توکلملا  ملاع  جوأ  هناریط - یف  ریطلاـک  دـئاقلا  ضرف  ولف  رخآ  هءارو  زیجتـسی  نأ  یلع  ردـقی  مل 
ریـسلا لصأ  نع  دـعقملا  نمزلل  ناریطلا و ال  یف  دـئاقلا  کلذ  دـیلقت  یمعألل  نکمی  الف  یناعملا  قئاقحلا و  رحبأ  هحابـس  یف  رهاـملا 

.رحبلا ریس  یف  اذه  دیلقت 

مهراکفأ لاجم  هیف  سانلا و  ریهامج  هکردی  ام  یلإ  هقیقحلا  یلع  اهیف  ربدتلا  هبـسن  هباتک  هللا و  مالک  اهیلع  لمتـشی  یتلا  مولعلا  هذـهف 
نع الضف  ءاملا  یلع  یـشملا  امأ  ملعتی و  نأ  نکمی  ضرألا  یلع  یـشملاف  ضرألا  هجو  یلع  یـشملا  یلإ  لاملا  یلع  یـشملا  هبـسنک 

کلذل نیقیلا و  هوقب  لانی  لب  ملعتلاب  وأ  دیلقتلاب  بستکی  الف  ءاوهلا - یف  ناریطلا 

ءاوهلا یلع  یشمل  انیقی  دادزا  ول  لاقف  ءاملا  یلع  یشمی  هنإ  لاقی  یسیع ع  نإ  یبنلل ص  لیق  امل  : 

اهب نولقعی  بولق  و  هتاملک - اهب  نوعمـسی  ناذآ  مهل  هللا و  تایآ  اهب  نورـصبی  نیعأ  هللا  دـمحب  هصاخ  هللا  لهأ  مه  نآرقلا و  لـهألف 
هتفأر هدوج و  لزنم  هتمارک و  راد  یف  اهب  نوشمی  لجرأ  هتمحر و  همرک و  دئاوم  اهب  نوشطبی  دیأ  هتعیرش و  هتمکح و  رارسأ 
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اهتابثإ اهوحم و  بتکلا و  خسن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 14  ) لصفلا

لاق ص هنأ  هیکملا  تاحوتفلاب  یمـسملا  هباتک  نم  هئامثالث  رـشع  سداسلا  بابلا  یف  یبارعألا  نیدلا  ییحم  ققحملا  خیـشلا  رکذ  دـق 
َوُه ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  هلوق  وه  مالقألا و  فیرص  هیف  عمسی  يوتـسمل  رهظ  یتح  هب  يرـسأ  هنإ  حدمتلا - قیرط  یلع  هسفن  نع  هیاکح 

تایآلا و يری  ناکف  مالقألا  فیرـص  عمـس  تایآلا و  يأرف  هب  يرـسأ  هنإف  دمحم ص  یلع  دوعی  وه  هنأ  یف  ریمـضلاف  ُریِـصَْبلا  ُعیِمَّسلا 
مل ام  هوق  هقوف  توکلملا  نم  هل  یقب  هنأ  لدف  توصلا  فیرصلا  فیرصلاب و  هنع  ربع  هنإف  توصلا  وه  عامـسلا و  هظح  ام  اهنم  عمـسی 
هللا ثدحی  امب  يرجت  یه  مالقألا و  تاوصأ  عامتسا  یلإ  لصوف   (1) عیمس وه  ثیح  نم  نکل  ءار و  وه  ثیح  نم  همـسجب  هیلإ  لصی 

یلعـألا ال ملقلا  هبتک  يذـلا  نإـف  ظوفحملا  حوللا  نود  (2) و  یلعألا ملقلا  هبتر  نود  اهتبتر  مـالقألا  هذـه  ماـکحألا و  نم  ملاـعلا  یف 
یمس لدبتی و 

توکلملاب قیلی  هجو  یلع  سمخلا  تاسوسحملا  نم  ملاعلا  اذـه  یف  وه  ام  عیمج  هیف  مات  ملاع  توکلملا  ملاع  نأ  همالک  لـصاح  - 1
ناسنإلا صاخشأ  يری  ام ال  يری  هرصابلا  هتوقبف  هیتوکلملا  رعاشملاب  هرینتسملا  هسمخلا  نم  صاخ  رعـشمب  هیلإ  لصوی  اهنم  لک  نکل 

یبر دنع  تیبأ  هلوقل :  نوقوذی  ام ال  كردی  هقوذب  نوعمسی و  ام ال  عمـسی  هعمـسب  هیتوکلملا و  تایئرملا  نم  یعیبط  وه  امب  یعیبطلا 
تدـجو هلوقک :  نوسملی  ام ال  هسملب  نمیلا و  لبق  نم  نمحرلا  سفن  دـجأل  ینإ  هلوقک :  نومـشی  ام ال  همـشب  ینیقـسی و  ینمعطی و 
صتخی نأش  هل  لک  هیتوکلملا و  كرادملاب  هیتوکلم  خالـسنالا  هلاح  یلولا  وأ  یبنلا  هکردی  ام  عیمج  هلمجلاب  ییدث و  نیب  هلمانأ  درب 

هدق س  هب ،
لقعب دـیرأ  ءاوس  یلکلا  لـقعلا  وه  يذـلا  یلعـألا - ملقلا  نود  یه  یتلا  هئفاـکتملا  هقبطلا  یف  یتـلا  لوقعلا  مـالقألاب  دارملا  سیل  - 2

امیف اهتیلاعف  رابتعاب  اهتلقاع  يأ  هیوامـسلا  هیلکلا  سوفنلا  اـهب  دارملا  ـال  و  هیـضرعلا - هیلوطلا و  لوقعلا  هلمج  وأ  لوـألا  لـقعلا  لـکلا 
سوفنلا اهب  دارملا  لب  ظوفحملا - حوللا  یه  هیلکلا  سوفنلا  ظوفحملا و  حوللا  نود  مالقألا  هذه  هبتر  لعج  یبرعلا  خیشلا  نأل  اهنود 

وحملا حاولأ  یه  رابتعالا  اذهب  هیکلفلا و  داوملاب  اهقلعت  رابتعا  امهدحأ  نارابتعا  اهل  نکل  هعبطنملا  سوفنلاب  هامسملا  هیکلفلا  هیئزجلا 
رابتعا امهیناث  و  همـسجملا - یلویهلا  یه  حوللا  هقیقح  لب  خیـشلا  اذه  دنع  قیقحتلا و  یلع  ارهوج  هیکلفلا  عئابطلا  نالیـسل  تابثإلا  و 

هدق س  اذک ، اذک و  اهتبتر  مالقأ  یه  رابتعالا  اذهب  هیلکلا و  اهسوفنب  اهقلعت  اهیلدت و 
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ام ُهَّللا  اوُحْمَی  یلاعت  هلوق  وه  تابثإلا و  وحملا و  حاولأ  یف  بتکت  مالقألا  هذـه  هیف و  بتک  ام  یحمی  الف  وحملا  نم  ظوفحملاب  حوللا 
دحاولا عرشلا  یف  خسنلا و  عئارشلا  یف  لخدی  اذهل  لسرلا و  یلع  بتکلا  فحصلا و  عئارشلا و  لزنت  حاولألا  هذه  نم  ُِتْبُثی و  ُءاشَی َو 

.ءادبلا یلع  مکحلا ال  هدم  ءاهتنا  نع  هرابع  وه  مکحلا و  یف   (1) خسنلا

یف هسفن و  یف  ددرتی  هنأب  هسفن  فصو  حاولألا  هذـه  نم  یمَـسُم و  ٌلَجَأ  اًلَجَأ َو  یـضَق  َُّمث  یلاعت  هلوق  هباتکلا  هذـه  نم  اضیأ و  لاق  و 
یف اهنایرـس  نوکی  یهلإلا  ددرتلاب  اـهنع  ینک  یتلا   (2) هیهلإلا هقیقحلا  هذـه  نم  هیلع و  یـضق  دـق  وه  توملاب و  نمؤملا  همـسن  هضبق 

.رومألا یف  ینوکلا  ددرتلا 

قحلا هب  هرمأی  ام  بسح  یلع  وحمی  يذـلا  وه  هللا - یلع  میرک  کلم  وحملاب  لکوملا  کلملا  اهتبترم و  هذـه  مالقألا  هذـه  لاـق و  مث 
هذـه ول ال  ددرتلاب و  هلوسر  یلع  لزنملا  یحولاب  اهنع  ینک  یتلا  هیهلإلا  هفـصلا  نم  مـالقألا  کـلملا و  کـلذ  یلع  ءـالمإلا  یلاـعت و 

اهلک رومألا  تناک  هیف و  ددرت  رمأ و ال  یف  دحأ  راح  ملاعلا و ال  یف  نارمأ  فلتخا  ام  هیهلإلا   (3) هقیقحلا

مزاول اهماسجأ و  عاضوأب  هملاعلا  هیکلفلا  هعبطنملا  سوفنلاب  لصتی  دـقف  هیواـستم  تسیل  تقو  لـک  یف  یبنلا ص  تـالاصتا  نـأل  - 1
هدق س  رخآ ، یضتقمب  مکحی  يرخأ و  اروص  يری  لصتی و  دق  اهاضتقمب و  مکحی  اروص و  يری  اهعاضوأ و 

همـسا یه  هیهلإلا و  هقیقحلا  هذـه  نم  نأ  یلإ  خیـشلا - راشأ  اذـهل  بتارم و  هیلعافلل  تاجرد و  هیهلـإلل  نأ  فنـصملا  نم  رم  دـق  - 2
هدق س  هعبطنملا ، سفنلا  یف  يرهوجلا  نالیس  وه  ددرتلا  ددرتلا و  روصملا  وأ  عیرسلا 

هدق س  داسفلا ، نوکلا و  ملاع  یف  ینیعلا  تابثإلا  وحملا و  باتک  نکی  مل  یملعلا  تابثإلا  وحملا و  باتک  ول ال  يأ  - 3
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.قئاقحلاب اظوفحم  ملاعلا  ناک  ذإ  مهیف  هدوجو  یضقم  متح  مهسوفن  یف  سانلا  هدجی  يذلا   (1) ددرتلا اذه  نأ  امک  ایضقم  امتح 

هقیقح يأ  یلإ  اهدـمی و  نم  یهلإلا و  ملعلا  نم  هللا ص - لوسر  اهتباتک  توص  عمـس  یتلا  مالقألا  هذـه  هناکمب  کتأبنأ  دـقف  لاق  مث 
فـشک وه  تادلوملا و  رـصانعلا و  یف  اهرثأ  ام  كالفألا و  بکاوکلا و  كالمألا و  نم  يولعلا  ملاعلا  یف  اهرثأ  ام  اهدنتـسم و  هیهلإ 

تبثت بتکت و  نأ  اهل  دـب  امئاد و ال  ملاعلا  یف  تاریثأـتلا  عیمج  نوکت  مـالقألا  هذـه  ماـکحأ  نم  هبیرغ و  رارـسأ  یلع  يوحی  بیجع 
یتلا هیلعلا  نانجلا  یلإ  ءادعسلا  قح  یف  هرامعلا  لاثتنا  هیوایندلا و  رادلا  هذه  بارخ  هیکلفلا و  مارجألا  هذه  لالحنا  بکاوکلا و  راثتنا 

حوـللا یف  تبثأـف  یلعـألا  ملقلا  اـمأ  ءایقـشألا و  راد  یه  نیلفاـسلا و  لفـسأ  یلإ  هرعقم  نـم  مـنهج  نماـثلا و  کـلفلا  حطـس  اهـضرأ 
تابثإ حاولألا و  هذـه  یف   (2) وحملا تابثإ  ظوفحملا  حوللا  یفف  تاـبثإ  وحم و  نم  مـالقألا  هذـه  نم  يرجی  یـش ء  لـک  ظوفحملا 

فالتخاب یهلإلا  ملقلا  هدـمی  يذـلا  وهف  وحملا  نع  سدـقم  حول  وهف  رخآ  رمأ  ءاـشنإ  مکحلا و  عوقو  دـنع  تاـبثإلا  وحم  تاـبثإلا و 
زیزعلا ریدقتب  کلذ  تباثلا و  هجولا  یلع  کلذ  لک  هرطسم  هلصفم  اهبقاوع  (3) و  رومألا

هقیقحلا هذه  نم  نأ  امک  هنأ  ینعملا  وأ  لدبی  دری و ال  يذلا ال  یضقملاک  نوکی  مهنع و  اعفترم  ددرتلا  ریـصی  يأ  مهیف  هلوق  یلإ  - 1
هدق س  سوفنلا ، یف  مزال  متح  کلذک  نوکلا  یف  یضقم  یتح  ددرتلا  هیهلإلا 

ذإ هل  قحاللا  دوجولا  وه  قحاللا  مدـعلا  عازتنا  أشنم  اذـک  هیلع و  قباسلا  دوجولا  وه  یـشلل ء  قباسلا  مدـعلا  عازتنا  أشنم  نأ  رم  دـق  - 2
تابثإلا وحم  تابثإ  هانعم  تابثإلا  وحم  هلوق و  تبثی و  فیکف  مدـع  عفر و  وحملا  نأ  نمهوتی  الف  فرـص  لطاب  ضحم و  یفن  مدـعلا 

امأ هللا و  ءاش  ام  یلإ  اذـکه  هتبثملا و  هذـه  وحمی  مث  اـهنم  يرخأ  هبترم  تبثی  اـهنم و  هبترم  وحمی  اـضرع  ارهوج و  تاـکرحتملا  نإـف 
هدق س  امهیف ، ددجت  هکرح و ال  الف  یهلإلا  یلعألا  ملقلا  هیلقعلا و  هتهجب  ظوفحملا  حوللا 

هدق س  ینیعلا ، یملعلا و  تابثإلا  وحملا و  حول  وه  امنإ  فالتخالا  فرظ  - 3
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لوسرل هنجلا  تلثم  امک  حیحـص  فشک  مالقألا  هذه  نم  لیثمتلا  یف  یقیقحلا  یهلإلا  فشکلا  قیرط  نم   (1) ءایلوألا بولقل  میلعلا و 
.همالک یهتنا  طئاحلا  ضرع  یف  هللا ص 

قیبطت هزومر و  لح  هیناعم و  حرشل  ضرعتأ  مل  هریصبلا و  يوذ  دنع  ققحم  مالک  هنأل  بابلا  اذه  یف  همالک  لقن  یلع  انرـصتقا  امنإ  و 
یف روکذملا  امیـس  کلذ  یف  اهیف  ربدت  نمل  یفکی  باتکلا  اذه  نم  هقرفتم  عضاوم  یف  روکذملا  نأل  ناهربلا  بولـسأ  یلع  هدصاقم 

الیصفت الامجإ و  ءایشألاب  یلاعت  هملع  ثحابم 

هتوعن نآرقلا و  باقلأ  رکذ  یف  ( 15  ) لصفلا

هراشا

ریغتلا و نع  يرب ء  هللا  رمأ  ددـجتم و  ینامز  لعفلاف  لعفلا  رمألا و  نیب  قرفلاـک  هجوب  وه  هباـتک و  هللا و  مـالک  نیب  قرفلا  تملع  اـمل 
هعبرأ انهاه  لصح  دـقف  بکرم  رخآلا  طیـسب و  امهدـحأ  نأ  اناقرف و  هنوک  و  اـنآرق - لزاـنلا  نوک  نیب  قرفلا  تملع  اذـک  ددـجتلا و 

.ناقرفلا نآرقلا و  باتکلا و  مالکلا و  باقلأ 

« رونلا  » هتوعن هئامسأ و  هلمج  نم  نأ  ملعاف 

- سوفنلا رحب  ماسجألا و  رب  تاملظ  یف  هب  يدتهی  ءایـشألا و  قئاقح  هنم  يءارتی  داعملا و  إدبملا و  لاوحأ  هب  فشکنی  یلقع  رون  هنأل 
ِنَم ُهَّللا  ِِهب  يِدـْهَی  ٌنِیبُم  ٌباتِک  ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَـق  یلاعت  لاق  رانلا  قیرط  هنجلا و  قیرط  يرخـألا  راد  یلإ  نیکلاـسلل  هب  رهظی  و 

ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُهُجِرُْخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا 

فـشکلا ناـیعلا و  دـح  یلإ  غولبلا  وه  و  هیرظنلا - بلاـطملا  یف  يذـلا  یملعلا  يونعملا  فشکلا  وه  رم  يذـلا  بیجعلا  فـشکلا  - 1
لکل هروص و  ینعم  لکل  نأ  هدارم  هیـضرملا و  قالخألا  هحلاصلا و  لامعألا  مزـال  وه  يذـلا  يروصلا  فشکلا  وه  اـنهاه  روکذـملا 

رعاشملاب نوریف  قئاـقحلا  کـلت  قئاـقر  هقباـسلا و  یناـعملا  کـلت  روص  نوری  هیوفطـصملا  هقیرطلا  لاـمعأ  نولماـعلا  هقیقر و  هقیقح 
تاقیقحتلا نیب  عماجلا  مهنم  نیتسائرلا  وذ  یتوکلملا و  اهفیرـص  نوعمـسی  هیتوکلم و  هیروص  اهلک  اـمالقأ  اـبتک و  اـباتک و  هیتوکلملا 

هدق س  نیفشکلا ، نیب  عمجی  هیقلخلا  هیملعلا و  تاضایرلا  نیب  هینافرعلا و  هیملعلا و 
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هلوق یهلإلا و  ملقلاب  یمسملا  طیسبلا  ینآرقلا - لقعلا   (1) هبترم یلإ  هراشإ  رون  هلوقف  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ْمِهیِدْهَی  ِِهنْذِِإب َو  ِروُّنلا  َیلِإ 
َهَمْکِْحلا َو ُهاْنیَتآ  یلاعت َو  هلوق  نیتبترملا  نیتاه  یلإ  هراشإلل  ظوفحملا و  حوللا  یف  تبثملا - یلیـصفتلا  ملعلا  هبترم  یلإ  هراشإ  باتک 

ْنَمَک ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهاْنیَیْحَأَف َو  ًاْتیَم  َناـک  ْنَم  (2) َأ َو  لاق باتکلل و  لیـصفتلا  نآرقلل و  همکحلاف  ِباطِْخلا  َلْصَف 
.اْهنِم ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم 

همکحلا هئامسأ  نم  و 

باستکا و ال یعـسب و  لصحت  هینابر ال  هبهوم  اهنإ  لـیق  اذـهل  (4) و  هللا الإ  هقیقحلاب  میکح  ـالف   (3) مولعم لضفأب  ملع  لـضفأ  یه  و 
الإ اهب  فصوی 

فورحلا یف  لب  هحتافلا  یف  نآرقلا  عیمج  نوک  یلإ  هراشإ  همکحلاف  ینیودـتلا  یف  امأ  یـسفنألا و  یقاـفآلا و  ینیوکتلا  یف  اذـه  - 1
هروس لکل  نأ  هرثکلا و  ماقم  یلإ  باطخلا  لصف  رم و  امک  ءابلا  تحت  هطقن  یف  لب  هلمسبلا  ءاب  یف  لب  هینارونلا  رـشع  عبرألا  هعطقملا 

هدق س  يرخألا ، لولدم  ریغ  لولدم  هیآ  لب 
لاسرإب مهایحأف  اتاومأ  اوناک  سانلا  نإف  لکلا  لمـشی  هیـآلا  قـالطإ  نکل  ینیودـتلا و  یف  هنم  رهظأ  یـسفنألا  ینیوکتلا  یف  اذـه  - 2

هدق س  هرونب ، مهداشرتسا  نآرقلا و  لازنإ  یلولا و  لیمکت  یبنلا و 
هنم و ال ولخی  ذإ ال  یقابلا  فالخب  الـصأ  هیف  دیلقت  ال  ینیقی - ملع  اهنألف  مولعلا  لضفأ  اهنأ  امأ  اهریغ  ءافـشلا و  تایهلإ  یف  اذـک  - 3

امإ ملعلا  هلیـضف  نأل  هقلطملا و  هیمودخملا  هماعلا و  هسائرلا  اهلف  اذهل  همکحلا و  یف  هنیبملا  اهتاعوضوم  تادوجوب  قیدـصتلا  یف  لقأ 
ریخ وه  يذـلا  قلطملا  دوجولا  وهف  عوضوملا  امأ  ملعلا  اذـه  یف  ققحتم  لکلا  هیدابم و  هقاـثوب  وأ  هتیاـغ  هفارـشب  وأ  هعوضوم  هلیـضفب 
امأ تادوجوملا و  مهناعأ  نم  کلذ  ریغ  نوبرقملا و  هتکئالم  هلاعفأ و  هتافـص و  هلالج و  لج  قحلا  یه  هلئاسم  تاعوضوم  ضحم و 

نیقیلل هیطعملا  نیهاربلا  یهف  هیدابم  امأ  هیقیقحلا و  تاداعسلاب  زوفلا  ینیعلا و  ملاعلل  ایهاضم  ایلقع  املاع  ناسنإلا  هروریـص  یهف  هتیاغ 
خنـس نم  ضارعأ  اهنإف  اهریغ  تاـمولعم  فـالخب  وه  اـم  اـهب  مولعملا  نأ  تملع  دـقف  تاـمولعملا  لـضفأ  اـهمولعم  نأ  اـمأ  مئادـلا و 

هدق س  اهارجم ، يرجی  ام  وأ  تایفیکلا  تایمکلا و  وأ  تاکرحلا 
هدق س  هبهوم ، اهنإ  لیق  هب  صوصخم  يروضحلا  ملعلا  ءاحنأ  متأ  نأل  يأ  اذهل  يروضحلا و  ملعلا  بتارم  لضفأ  ربتعا  اذإ  - 4

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_51_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_51_4
http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

لاق امک  هیقلخلا  بئاوش  نع  ءانفلا  یقیقحلا و  دهزلاب  ینوکلا  دوجولا  اذه  سابل  نع  نوخلـسنملا  هیرـشبلا و  بابلج  نع  نودرجتملا 
.َهَمْکِْحلا َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  هلوق َو  دعب  ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

ریخلا هئامسأ  نم  و 

.ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  لاق َو 

حورلا هئامسأ  نم  و 

ِقالَّتلا َمْوَی  َرِْذُنِیل  ِهِدابِع - ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  یلاعت  هلوق 

قحلا اهنم  و 

َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  هلوق َو  بیر  کش و ال  هیرتعی  عقاولل ال  قباطم  قداص  هنأل  تبث و  اذإ  رمألا  قح  نم  ادـبأ  ریغتی  ـال  تباـث  هنـأل 
امَّنَأ ُمَْلعَی  ْنَمَف  هلوق َأ  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَْحلاـِب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدـُْقلا  ُحوُر  َُهلََّزن  یلاـعت  هلوق  َقَْحلا و  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا 

ٍریِذَن ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  هلوق  ِباْبلَْألا و  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  یمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

يدهلا اهنم  و 

َنیِقَّتُْمِلل ًيدُـه  هلوق  و  ُءاشَی * ْنَم  ِِهب  يِدـْهَی  ِهَّللا  يَدُـه  َِکلذ  یلاعت  هلوق  رم  اـمک  رخآ  راـبتعاب  قحلا  وه  قحلا و  یلإ  يدـهی  ـال  هنـأل 
.ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 

رکذلا اهنم  و 

َنُولَئُْست َفْوَس  َکِمْوَِقل َو  ََکل َو  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  یلاعت - هلوق  داعملا  إدبملا و  لاوحأ  هرخآلا و  رومأ  هب  رکذتی  ام  هنأل 

میظعلا أبنلا  اهنم  و 

.َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ٌمیِظَع  ٌأَبَن  َوُه  ُْلق  بولقلا  رئامض  سوفنلا و  رارسأ  نع  تابیغملا و  و  بیغلا - ملاع  نع  ربخی  هنأل 

ءافشلا اهنم  و 

ایرلا و بجعلا و  ربکلا و  دسحلا و  لهجلا و  باذع  نم  هیورخألا  مالآلا  هینطابلا  ماقسألا  هیناسفنلا و  ضارمألا  نع  ءافـشلا  هب  عقی  هنأل 
بلقلا یف  تنکمت  تمکحتـسا و  اذإ  یتلا  هکلهملا  ضارمألا  رئاس  هساـئرلا و  لاـملا و  بح  بضغلا و  هوهـشلا و  هنوعرلا و  قاـفنلا و 

یًمَع ْمِْهیَلَع  َوُه  ٌْرقَو َو  ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ٌءافِش َو  ًيدُه َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  یلاعت  هلوق  اهجالع  نع  سوفنلا  ءابطأ  تیعأ 
.ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ 
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همحرلا اهنم  و 

ٌهَمْحَر ًيدَُـهل َو  ُهَّنِإ  هلوق َو  َنُونِمُْؤی و  ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  ًيدُـه َو  ِهِیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  یلاـعت َو  هلوق 
.َنِینِمْؤُْمِلل

میکحلا یلعلا  اهنم  و 

مئاق یلقع  ماقم  هل  رم  امک  نآرقلا  نألف  همکح  اذ  يأ  امیکح  هنوک  امأ  یلقعلا و  يولعلا  ملاعلا  نم  هتقیقح  لصأ  نألف  ایلع  هنوک  اـمأ 
قئاقح هیف  هتاذب 
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امیکح و هنوک  یف  سایقلا  کلذـک  نیرابتعاب و  لـقع  لـقاع و  تملع  اـمک  لـعفلاب  لـقعلا  نأ  یلاـمجإ و  طیـسب  هجو  یلع  ءایـشألا 
هتاذـف یلقعلا  ماقملا  یف  هتاذـب  مئاق  ملع  هنإ  ثیح  نم  میکح  وأ  تادوجوملا  قئاقحب  املع  هتاذـب  هنوک  ثیح  نم  همکح  وهف  همکح 

سی َو یلاعت  هلوق  قاقتشالا  إدبم  ضورع  یعدتسی  قتشملا ال  قدص  نأل  امیکح  نوکیف  یه  امک  ءایـشألاب  ملاع  هدئاز  هفـص  ریغ  نم 
.ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  یلاعت َو  هلوق  ِمیِکَْحلا و  ِنآْرُْقلا 

رکذلا وذ  اهنم  و 

.ِرْکِّذلا يِذ  ِنآْرُْقلا  یلاعت ص َو  هلوق  امیکح  همکح و  هنوک  یف  رم  امک  يرابتعا  رکذلا  اذ  ارکذ و  هنوک  نیب  قرفلا  و 

لیزنتلا اهنم  و 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  یلاعت  هلوق  هیلیصفتلا  هیسفنلا  هبترملا  یلإ  هیلامجإلا  هیلقعلا  هبترملا  نم  هللا  لزن  هنوکل 

لزنملا اهنم  و 

- قبس ام  سایق  یلع  الزنم  هنوک  الیزنت و  هنوک  نیب  قرفلا  ِقَْحلِاب و  َکِّبَر  ْنِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  یلاعت َو  هلوق 

ریذنلا ریشبلا و  اهنم  و 

.َنوُعَمْسَی ْمُهَف ال  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  ًاریِذَن  ًاریَِشب َو  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک  یلاعت  هلوق 

يرشبلا اهنم  و 

یلاعت هلوق  یف  امک  ایداه  يده و  هنوک  یف  لاحلا  اذک  و  َنِینِمْؤُْمِلل * يرُْشب  ًيدُه َو  یلاعت  هلوق  رم  امک  ریشبلا  يرشبلا و  نیب  قرفلا  و 
.ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  يِدْهَی  َو 

دیجملا اهنم  و 

.ِدیِجَْملا ِنآْرُْقلا  یلاعت ق َو  هلوق 

زیزعلا اهنم  و 

.ٌزیِزَع ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  یلاعت َو  هلوق 

میظعلا اهنم  و 

.َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  ِیناثَْملا َو  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  یلاعت َو  هلوق 
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هنسحلا هظعوملا  اهنم  و 

.ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  یلاعت  هلوق 

همعنلا اهنم  و 

هذه لب  هرخآلا  همعن  ایندلا و  همعن  نیب  هبسن  هیسحلا و ال  مهتاذلب  ایندلا  لهأ  ذذلتی  معنتی و  ام  قوف  هللا  لهأ  هب  ذذلتی  معنتی و  امم  هنأل 
اهَنوُرِْکُنی َو َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  یلاعت  هلوق  هعـضوم  یف  نیبنـس  امک  همکحلا  هفرعملا و  هذـل  یلإ  هفاضإلاب  مـالآ - هیـسحلا  ذـئاذللا 

انافرع اهوفرع  ولف  الإ  المجم و  اهتقیقحب  نوقدصی  يأ  َنوُِرفاْکلا  ُمُهُرَثْکَأ 
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.رفکلاب مهفصو  کلذل  دوحجلا و  لهأ  نم  اونوکی  مل  يدبألا و  میعنلاب  اوزافل  ایقیقح 

قزرلا اهنم  و 

.یْقبَأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  یلاعت  هلوق 

نیبملا اهنم  و 

ثعبلا و موی  مهماسقأ  دابعلا و  لاوحأ  هیدوبعلا و  هیبوبرلا و  ماکحأ  و  نیتأشنلا - رارـسأ  هب  رهظی  تادوجوملا و  قئاـقح  هب  نیبتی  هنـأل 
.ٍنِیبُم ٍنآُْرق  ِباتِْکلا َو  ُتایآ  َْکِلت  یلاعت - هلوق  داعملا 

نازیملا اهنم  و 

اهجئار اهدساف و  نم  اهحیحص  هب  ملعتسیف  راکفألا  مولعلا و  نیزاوم  لامعألا و  لیقاثم  هب  نزوی  میقتـسم  سایقم  حیحـص و  رایعم  هنأل 
ُساَّنلا َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  یلاعت  هلوق  اهلطاب  نم  اهقح  اهدساک و  نم  همایقلا  قوس  یف 

هرثک نأ  کش  ـال  یماـسألا و  باـقلألا و  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  ِنازیِْملا  ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  َنازیِْملا  َعَضَو  اـهَعَفَر َو  َءاـمَّسلا  هلوق َو  ِطْـسِْقلِاب و 
هباتک همالک و  نأش  هلالجب  ملعأ  هللا  فوصوملا و  یمسملا و  نأش  مظع  یلع  لدت  فاصوألا  یماسألا و 
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یهلإلا و ءاضقلا  بسحب  هنئاکلا  تارودقملا  یف  رضلا  رشلا و  لوخد  هیفیک  یش ء و  لکل  هعساولا  همحرلا  هیهلإلا و  هیانعلا  یف  نماثلا  فقوملا 
لوصف هیف  ینابرلا و  ریدقتلا 

هیانعلا یف  لوقلا  یف  ( 1  ) لصفلا

تاوذـلا همات  نیـسداقلا  لوقعلا  نیبرقملا و  هتکئالم  نم  برـضل  اذـک  ماـمتلا و  قوف  هقیقحلا و  ماـت  دوجولا  بجاو  نأ  یف  ههبـش  ـال 
(1) هیلاعلا للعلا  هلمجلاب  ملاعلا و  اذه  لاوحأ  نم  مهنود  امیف  ضرغ  لجأل  نولعفی  ام  نولعفی  الف  قحلا  دحاولا  هیوهب  تایوهلا  هلصتم 

زوجی ال 

نکت مل  هلوق و  لمح  یلوألاف  اذـه  یلع  و  هرابعلا - نم  رهظی  امک  لـفاسلاب  لمکتـسی  ـال  یلاـعلا  هدـعاق  یلع  کـلذ  یف  هر  لوع  - 1
هدـعاقلا ناکمل  اهتاوذـل  همزاللا  اهلاعفأب  لمکتـست  هدرجملا ال  هیلاعلا  للعلا  نإف  هینامزلا - هیلبقلا  نم  معألا  یلع  لـعفلا  لـبق  هلـصاح 
لمکتسی ام  ضرغلا  اهب و  تلمکتـسا  الإ  ضارغأ و  اهنود  امیف  اهل  سیل  اهنود و  ام  یلع  حشرتت  اهتاوذ  تاکرب  نم  تاحـشر  اهلاعفأف 

اهقوف ناک  نإ  اهقوف  ام  هصاخ و  یلاعت  بجاولا  یف  امک  لامک  اهقوف  نکی  مل  نإ  تاذلا  وه  كانه  ضرغلا  امنإ  هلعف و  یف  لعافلا  هب 
بترتی ام  لعفلا و  یلإ  اهنم  هجاح  ریغ  نم  ریخلا  هضافإ  یف  بجاولاب  يدـتقت  اذإ  اهلعفب  یغتبت  اهنإف  هدرجملا  لوقعلا  یف  اـمک  لاـمک 
اهدـنع هیـضرم  اـهل  همولعم  اـهلاعفأ  نـأل  اـهلاعفأ  یلع  هربجم  ههرکم  اـهنوک  کـلذ  مزلتـسی  ـال  اـضحم و  ادوج  لـب  دـئاوفلا  نم  هیلع 

هرداص اهنوک  نع  اهجرخی  یهلإ ال  ریخـست  نع  اهلاعفأ  نوک  ربجم و  هرکم  لعف  نوکی  هنأش ال  اذه  يذلا  لعفلا  اهتاوذل و  اهتمءالمب 
هلظ دم  ط  اهتاوذل ، اهموزل  ضرف  ول  و  لاح - يأ  یلع  هیرایتخا  یهف  اضر  ملع و  نع 
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تاذلا هلماک  همات  نکت  مل  الإ  لعفلا و  لبق  هلـصاح  نکت  مل  اهلعف و  نم  اهیلإ  دوعت  تایاغ  ضارغأل و  اهنم  لاعفألا  رودص  نوکی  نأ 
ضرعتی عاد و ال  اهوعدی  یش ء و ال  اهلعف  یف  اهمهی  اهنأ ال  تبثف  ادج  عنتمم  اذه  و  اهتالولعم - ههج  نم  لامکلا  هدیفتسم  هصقان  لب 

.یلعألا متألا  رونلا  یصقألا و  ریخلاب  ءادتقالا  الإ  هدئاز  هدارإ  راط و ال  راثیإ  اهتاوذ  یلع 

اذـه تادوجوم  یف  دـهاشن  انإف  کلذ  عم  و  هماعلا - همحرلا  ثب  ریخلا و  هضافإ  یف  اـهیلإ  رظنی  هیاـغ  هقوف  سیلف  قحلا  دـحاولا  اـمأ  و 
ریبدتلا و نسح  نم  ناکرألا  كالفألا و  نم  نایعألا  تایلک  یف  لب  ناویحلا  تابنلا و  یف  امیـس  ناوکألا  دارفأ  ماظنلا و  ءازجأ  ملاعلا و 
هب یـضقن  ام  تادسفملا  تافآلل و  هعفادلا  ضارغألل  همئالملا  بابـسألا  يوقلا و  عادبإ  عفانملا و  حلاصملا و  هیاعر  بیترتلا و  هدوج 

کلت اهنم و  اجذومنأ  رکذنـس  امک  اـهتایلک  یف  فیکف  ناوکـألا  تاـیئزج  یف  هبیجعلا  راـثآلا  رکنی  نأ  دـحأل  عسی  ـال  بجعلا و  رخآ 
لـحنلاک و هریقحلا - مـجعلا  تاـناویحلا  ضعب  بـنعلا و  لـخنلاک و  تاـتابنلا  ضعب  یف  تـیعور  عفاـنم  حــلاصم و  لــثم  تاــیئزجلا 

.هیضرم همکح  هیعرم و  هحلصم  قباطم و  مکح  قباس و  ریبدت  ریغ  نم  قافتالا  هجو  یلع  کلذ  ردصی  سیل  امم  توبکنعلا 

امب هتاذل  املاع  یلاعت  لوألا   (1) نوک یه  رم  امک  هیانعلا  نأ  ملعی  نأ  بجی  نذإف 

هیانعلا و نإ  کلذ  حیـضوت  یف  لوقن  اضرلا و  هیببـسلا و  ملعلا و  هثالث  ارومأ  اهموهفمب  عمجت  هیانعلا  نأ  هب  حرـصیس  امک  هصخلم  - 1
نم نکمی  اـم  هیاـغ  یلع  هرودـص  وأ  لـعفلا  لـصأ  رودـص  یف  لـعافلا  دـهتجی  نأ  وـه  اـهانعم  نم  هلقعن  اـم  یلع  یـشلاب ء  ءاـنتعالا 
هنم مهأ  رمأب  هنع  لاغتشالا  لامکلا  نم  هنکمی  ام  هیاغ  یلع  هعاقیإ  نع  وأ  لعفلا  لصأ  نع  هفرصی  نأ  ریغ  نم  لامکلا - تایـصوصخ 
اهیف لهاستنف  هریـسیلا  هریقحلا  رومألاب  مامتهالا  نع  انفرـصی  هریطخلا  همیظعلا  رومأب  لاغتـشالا  نإـف  کـلذ  وحن  وأ  مظعأ  وأ  بحأ  وأ 

وأ ریطخلا  یف  دـهتجن  امک  ریقحلا  یف  اندـهتجا  اذإف  اهب  لغتـشن  ـالف  اـهدوجو  تایـصوصخ  ضعب  یف  حـماسن  وأ  اهلـصأ  نم  اـهکرتب 
یف هجولا  .هیانعلا و  کلتف  ریطخلا  رمألا  یف  امک  هجئاوح  تایئزج  عفر  هحلاصم و  هیاعر  ریقحلا و  رمألا  نوئـش  حالـصإ  یف  اندـهتجا 

امهدحأ نابجاو  نالعف  انل  ضرع  اذإف  ءایشألا  نیب  هسیاقملا  هحیرق  انل  نأ  وه  اهمئاظعب  انلاغتشا  هریسیلا و  هریقحلا  رومألا  نع  انفارـصنا 
امهنیب سیاقن  مل  ول  انک  نإ  هرمأ و  یف  انحماسف  بجاولا  نود  مهملا  ناکف  ابجاو  مهألا  انددع  امهنیب و  انسیاق  امبرف  مهم  رخآلا  مهأ و 

یلع انل  امولعم  هسیاقملا  عافتراب  ریصی  ذئنیح  نیلعفلا  نم  الک  نأل  کلذ  ریطخلاب و  لغتشن  امک  ریقحلاب  انلغتشا  نیبجاو و  اعیمج  اناک 
همءالملا هل و  هیببـسلا  یـشلاب ء و  ملعلا  اهیف  عمتجا  دق  هیانعلا و  یه  هذه  انتاوذل و  همئالملا  انل  هیلولعملا  يأ  بوجولا  نم  هیلع  وه  ام 

سایق و هریغی  وأ  هنهوی  نأ  ریغ  نم  هیلع  وه  ام  یلع  یـش ء  لکب  ملع  هل  هناحبـس  هللا  .هب و  لعافلا  یـضرب  دارملا  وه  و  لعافلا - تاذل 
عبط بسحب  هیانعلا  نأ  هانیب  امب  کل  رهظ  دق  .ءایشألاب و  هیانع  هلف  هتاذل  همءالم  هتاببسم  ببس و  يذ  لکل  یلعألا  ببـسلا  وه  هوحن و 
هیتاذ هیثیح  یلإ  هروکذملا  همءالملا  عاجرإب  نکل  لعفلا  ماقم  نم  هعزتنملا  تافـصلا  نم  هل  هلعف  همءالم  نإف  لعفلا  تافـص  نم  هانعم 

هلظ دم  ط  هتاببسم ، اهمئالی  ثیحب  اهل  اببس  ءایشألاب  هملاع  تاذلا  نوک  یه  لوقن  امک  تاذلا  تافص  نم  دوعت 
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روکذملا وحنلا  یلع  هب  ایـضار  نکمی و  ام  یـصقأ  بسحب  لامکلا  ریخلل و  هتاذل  هلع  مظعألا و  ریخلا  متألا و  ماظنلا  یف  دوجولا  هیلع 
ریخلا و ماظنب  ملعلا  نیع  هتاذ  نأ  ینعمب  هتاذ  نیع  اهلک  اضرلا  هیلعلا و  ملعلا و  نم  هیانعلا  ینعم  اهعمجی  یتلا  هثـالثلا  یناـعملا  هذـه  و 

دوجولا هنأل  فرـشأ  یلعأ و  هجو  یلع  ریخلا  ماظنب  هروص  هتاذب  هتاذـف   (1) هیلزألا هیـشملا  وه  هب و  اضرلا  نیع  هل و  ماتلا  ببـسلا  نیع 
بـسحب متألا  ماظنلا و  یف  غلبألا  هجولا  یلع  ریخلا  ماظن  لقعیف  کلذـک  ناک  اذإف  هءارو  لامکلا  یف  دـح  هل و ال  هیاغ  يذـلا ال  قحلا 

مامتلا هروص  ماظنلا و  هیاغ  یلإ  ایدأتم  ارودص  اناضیف و  هلقع  يذـلا  روکذـملا  هجولا  یلع  اریخ  اماظن و  هلقعی  ام  هنع  ضیفیف  ناکمإلا 
.هیدأت متأ  یلع 

نیلئاقلا ءامدقلا و  ضعب  یلإ  بوسنملا  قافتالاب  نیلئاقلا  نم  اذه  ریغ  دقتعا  نم  صقنلا و  نیـشلا و  نع  هیلاخلا  هیانعلا  ینعم  وه  اذهف 
الالض اولض  دقف  قلخلا  یلإ  دئاعلا  یلفسلا  ضرفلاب  نیلئاقلا  يرعشألا و  خیـشلا  یلإ  هبوسنملا  هیانعلا  و  همکحلا - نع  هیلاخلا  هدارإلاب 

هردق قح  هللا  اوردق  ام  هدیحوت و  یلاعت و  هللا  هیزنت  اولهج  ثیح  ادیعب 

یلإ برقأ  هتاببـسم  همئـالی  ثیحب  هنوک  وه  و  هیببـسلا - هیـصوصخ  یلإ  اـضرلا  عاـجرإ  هیلزـألا و  هیـشملا  یف  مـالکلا  تفرع  دـق  - 1
هلظ دم  ط  یفخی ، امک ال  نسحألا  ماظنلاب  ملعلا  یلإ  اقباس  اهعجرأ  یتلا  هدارإلاب  هریسفت  نم  رابتعالا 
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رشلا ریخلا و  ثحابم  یف  ( 2  ) لصفلا

هراشا

یلإ دـصقلا  دـجو  هیلوم  تاذ  لک  نوکی  و  هقح - یف  نکمملا  لامکلا  نم  هطـسق  هب  متی  هاخوتی و  یـش ء و  لک  هقوشتی  ام  ریخلا  نإ 
اهقحاول اهلئاضف و  یناوث  اهلاعفأ و  اهتافـص و  تاممتم  اهتقیقح و  تـالمکم  یف  اـهترطف و  لـئاوأ  اـهدوجو و  تایرورـض  یف  هرطش 

هرکذ لج  تاذلاب  بجاولا  مویقلا  وه  اهتاوذ  تالامک  اهتاوذ و  هنم  ضیفی  امب  وأ  هب  متی  ءایـشألا و  لک  هقوشتی  يذـلا  قلطملا  ریخلاف 
لک هناکمإ و  عابطب  نکمم  لـک  هقوشتی  هقـشعیف و  ماـمتلا  قوف  ماـت و  ضحم و  ءاـهب  ضحم و  رون  هیف و  صقن  ـال  قلطم  دوجو  هنـأل 
یـش نکی  ملف  رقف  صقن و  بوش  نم  ولخی  هاوس ال  ام  لکف  هرقف  هتیلولعم و  ماوقب  لولعم  لک  هل  عضخیف  هناصقن  عاـبطب  هنود  دوجوم 

هتیریخ یهتنی  يذـلا ال  قلطملا  ریخلا  هجرد  نع  هتجرد  ناصقن  ردـقب  هیرـش  بوش  هیف  لب  ههج  لک  نم  اضحم  اریخ  تالولعملا  عم  ء 
یتلا تالامکلا  نم  لامک  دقف  وأ  یـشلا ء  تاذ  دـقف  وه  (1) و  هیلع حلطـصملا  وه  رخآ  ینعم  رـشلل  هیاغ و  هقوف  نوکی  دح و ال  یلإ 

مادعألا و لوصحک  ضعب  یف  لوصح  هل  ناک  نإ  یمدع و  رمأ  نیینعملا  الک  یلع  رشلا  و  هنیعب - یـشلا ء  کلذ  وه  ثیح  نم  هصخی 
امإ یمدع  رمأ  وه  لب  هل  تاذ  رشلا ال  نإ  ءامکحلا  تلاق  کلذ  لجأل  فاصتالا و  فرط  یف  لوصحلا  نم  ابرـض  ءایـشألل  تاناکمإلا 

ارمأ ناک  ول  هنأ   (2) هیلع لیلدلا  تاذ و  لامک  مدع  وأ  تاذ  مدع 

تاریخ كالفألا  لب  لوقعلا  اودع  امل  احلطـصم - ارـش  لولعم  لک  هیهامل  مزاللا  یتاذلا  ناکمإلا  وه  يذـلا  ناصقنلا  اودـع  ول  ذإ  - 1
یتأیـس رـصانعلا و  ملاع  یف  وه  امنإ  رـشلاف  اهل  لباقم  یعقاو  مدع  نأ ال  یلإ  ارظن  هیونثلا  ههبـش  عفد  یف  ماسقألا  سیمخت  دنع  هضحم 

هدق س  اضیأ ، كانه  حالطصالا  اذه  رکذ 
ریخ اقلطم  دوجولا  نأ  ینعأ  هلأسملا  هذـه  اونهربی  مل  ءامکحلا  لاق  ثیح  هبارتأ  يزارلا و  مامإلاک  هلداجملا  هفئاطلا  فونأل  اـمغر  - 2
یف فنـصملا  یلع  قارـشإلا  همکح  حرـش  یف  يزاریـشلا  همالعلا  قبـس  دـق  لیلدـلا  اذـه  نإ  مث  هیئزج - هلثمأب  اوعنق  لب  مدـع  رـشلا  و 

هدق س  فنصملا ، هاضتراف  هنوئملا  فیفخ  دیج  لیلد  وه  و  هتماقإ -
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هسفن و ال مدع  یضتقی  یشلا ء ال  دوجو  نأل  دجوی  مل  الإ  هسفنل و  ارش  نوکی  نأ  زئاج  هریغل ال  ارش  وأ  هسفنل  ارـش  امإ  ناکل  ایدوجو 
فیک مث  هسفن  وه  مدـعلا ال  کلذ  وه  رـشلا  ناکل  تالامکلا  نم  هل - ام  ضعب  مدـع  یـشلا ء  یـضتقا  ول  هتالامک و  نم  یـش ء  مدـع 

اهیلإ ال ریشأ  امک  هیهلإلا  هیانعلا  اهب و  هقئاللا  اهتالامکل  هبلاط  ءایشألا  عیمج  نوک  عم  هتالامک  مدعل  ایضتقم  یشلا ء  نوکی  نأ  روصتی 
اهتایاغ ال اهتالامکل و  هبلاط  اهزئارغ  اهعئابطب و  ءایـشألا  نوکیف  هلاـمک  یلإ  یـش ء  لـک  لاـصیإ  بجوت  لـب  یـش ء  لاـمهإ  یـضتقن 

هنأل نوکی  نأ  امإ  هریغل  ارش  هنوک  نأل  هریغل  ارش  ایدوجو  هنوک  ریدقت  یلع  رشلا  نوکی  نأ  اضیأ  زئاج  اهناصقن و ال  اهمدعل و  هیضتقم 
سیلف هتالامک  ضعبل  وأ  یـشلل ء  امدعم  هنوکل  ارـش  هنوک  ناک  نإف  ائیـش  مدعی  هنأل ال  وأ  هتالامک  ضعب  مدـعی  وأ  ریغلا  کلذ  مدـعی 

امل رشب  سیلف  الصأ  یشل ء  امدعم  نکی  مل  نإ  مدعملا و  يدوجولا  رمألا  کلذ  سفن  هلامک ال  مدع  وأ  یـشلا ء  کلذ  مدع  الإ  رـشلا 
مدـعل کلذـل  ارـش  نوکی  هنإف ال  هلامک  مدـع  یـش ء و ال  مدـع  بجوی  املک ال  نأب  لصاح  يرورـضلا  ملعلا  نإف  هل - رـش  هنأ  ضرف 
سایقلا اذه  هروص  رشلا و  نم  هدع  زوجی  الف  هریغل  ارش  و ال  هسفنل - ارش  ایدوجو  ارمأ  هانضرف  يذلا  رشلا  نکی  مل  اذإ  هب و  هرارـضتسا 

ام یلاتلا  نالطب  موزللا و  نایب  مدقملا و  اذکف  لطاب  یلاتلا  رش و  ریغ  رـشلا  ناکل  ایدوجو  ارمأ  رـشلا  ناک  ول  اذکه  یعیبطلا  همظن  یلع 
رورـشلا و یناعم  تیرقتـسا  تلمأت و  اذإ  تنأ  تاذ و  لامک  مدـع  وأ  تاذ  مدـع  امإ  هل  تاذ  ـال  یمدـع  رمأ  رـشلا  نأ  ملعف  هریرقت  رم 

لثمل رـش  لاقیف  مدـع  یلإ  دؤم  وأ  ضحم  مدـع  امإ  هنإف  نیرمأ  نم  جرخی  ـال  رـشلا  مسا  هیلع  قلطی  اـملک  تدـجو  اهبـسن  اـهلاوحأ و 
رش لاقی  هضحم و  تایمدع  نم  اهلاثمأ  طحقلا و  وضعلا و  ناصقن  هقلخلا و  یف  هیوشتلا  فعضلا و  رقفلا و  طیسبلا و  لهجلا  توملا و 

ببـس ام و  إدبمل  دقف  ام ال  ببـس  ام و  إدبمل  كاردإ  اهیف  یتلا  رومألا  نم  کلذ  ریغ  بکرملا و  لهجلا  نزحلا و  ملألا و  لثم  وه  امل 
.نامسق لاوزلا  دقفلل و  بجوملا  لامکلا  ریخلل و  یفانملا  رضملا  ببسلا  نإف  طقف  ام 

هب رورضملل  الصاوم  ناک  ام  لوألا  مسقلا 

هعاطق هل  هقزمم  هترارح  دوجوب  وضع  لاصتا  نادقفب  يذأتی  نمک  همالسلا  هحـصلا و  مدع  كردم  هکردیف  هدوجو  ههج  نم  فوئملا 
وضعلا کلذ  هدام  یف  هرعاش  هوقب  هحصلا  لاوز  لاصتالا و  نادقف  كردی  ثیح  نم  هنإف  هعاذل 
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رئاس كاردإ  وحن  یلع  یمدع  رمأ  كاردإ  ناکاردإ  كانه  نوکیف  اضیأ  راحلا  يذوملا  ببـسلا  اهنیعب  هوقلا  کلتب  كردـی  هتعیبط  و 
لب هسفن  یف  ارـش  سیل  يدوجولا  كردـملا  اذـه  هیدوجولا و  رومألا  رئاس  كاردإ  وحن  یلع  يدوجو  رمأ  كاردإ  هیمدـعلا و  رومألا 

طقف هیلإ  سایقلاب  ارـش  سیل  هسفن و  یف  رـش  وهف  لاصتالا  لاوز  لامکلا و  مدع  نم  رخآلا  كردملا  امأ  یـشلا ء و  اذـه  یلإ  سایقلاب 
نأ زوجی  یمعلا ال  نإف  ارش - هنوک  وحن  یلع  هیف و  ارـش  الإ  هدوجو  سفن  سیل  لب و  ارـش  هبـسحب  نوکی  سیل  دوجو  هل  روصتی  یتح 

کلذ فالخب  رـش  ریغ  اهب  نوکی  يرخأ  ههج  هل  سیل  و  ارـش - الإ  نوکی  نأ  زوجی  ـال  نیعلا  یف  وه  ثیح  نم  نیعلا و  یف  ـالإ  نوکی 
نوکت ـال  دوجولا  نم  رخآ  وحن  اـهل  روصتی  لـتاقلا  مسلا  وأ  عاذـللا  طـلخلا  وأ  هیذوملا  هرارحلا  نإـف  ملؤملا  رـضملا  يدوجولا  رمـألا 

.اریخ لب  ارش  هبسحب 

هب ررضملل  لصاوم  ریغ  ناک  ام  یناثلا  مسقلا  و 

نع عناملا  رطملا  (1) و  رامثلل دسفملا  دربلاک  نیخستلاب و  هلامکتسا  یف  هیلإ  جاتحملا  یلع  سمشلا  قارشإل  عناملا  لظملا  باحـسلاک 
كردـی هنإ  ثیح  نم  كردـی  مل  نکل  هعافتنا و  مدـع  هلامک و  دـقف  كردأ  اکارد  لامکتـسالا  یلإ  رقتفملا  ناک  نإف  بایثلا  ضیبت 

نإف هریغ  وأ  رـصبلاک  يرخأ  هوقب  كردم  هنإ  ثیح  نم  لب  هرامث  دسفأ  دق  دربلا  وأ  عنم  دق  رطملا  وأ  بجح  دق  باحـسلا  نأ  كاذـل 
لادتعالا همالسلل و  هدقاف  یسمللا و  لامکلل  هتداع  هقیقحلاب  یه  هیسمللا و  هوقب  هندب  جازم  الثم  سمشلا  عاعشب  نخستلا  یلإ  رقتفملا 

باحسلاک عناملا  لیزملل  كردملا  امأ  نادقفلا و  مدعلا و  وه  يذلا  یقیقحلا  رشلا  اذهل  هکردم  اضیأ  یه  نییجازملا و 

نأ ال لصاولا  ریغب  دارملا  هب و  رورـضملل  لصاو  ریغ  ببـسلا  ناک  امل  نیلاثم  ناـنوکی  فیک  تلق  نإ  باـیثلا  ضیبت  نع  هلوق  یلإ  - 1
وه ببسلا  كردم  هعافتنا و  مدع  رـشلا  رـضلا و  بایثلا و  رامثلا و  بحاص  هب  رورـضملا  تلق  هب  رورـضملا  ام  هب و  رورـضملا  هکردی 

هدق س  رصبلا ، وأ  سمللا 
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ثیح نم  لب  اصقتنم  هنم و ال  اررـضتم  ـال  باحـسلا و  نع   (1) ایذأتم رـصبم  هنإ  ثیح  نم  وه  سیلف  سمللا  هوق  رـصبلا ال  وهف  اـنهاه 
هحـصلا و مدع  وه  هوقلا  هذه  هکردت  يذلا  لب  هلامکل  مدـعملا  باحـسلا  كردـت  هیـسمللا ال  هوقلا  هیـسمل و  هوق  اذ  سمل و  اذ  هنوک 

مدـع نإف  هیلإ  لصاو  مدـع  لک  یـشلا ء و ال  یلإ  لصاو  مدـع  لب  مدـع  لک  ـال  مدـعلا و  وه  تاذـلاب  رـشلاف  همئـالملا  هیفیکلا  لاوز 
هعونل و صخت  یتلا  تالامکلا  نم  هتعیبط  یضتقم  مدع  نوکی  هیلإ - لصاو  مدع  لب  امهل  رشب  سیل  رـصبلا  عمـسلا و  هوق  یف  هوالحلا 

.هتعیبط

ضعب یلإ  سایقلاب  اهـضرعی  دـق  نکل  تاذـلاب و  وأ  اعیمج - سایقلاب  تاذـلاب و  يأ  اـقلطم  اـمإ  تاریخ  اـهلک  یهف  تادوجولا  اـمأ  و 
نع ریخلل  عناملا  سباحلا  وأ  لیزملا  مدـعملا  وه  ضرعلاب و  رـشلا  اهل  لاقی  هلاوحأ و  نم  لاح  مدـع  وأ  همدـع  یلإ  يدؤی  نأ  ءایـشألا 

.هداضی ریخ  هلباقی و  لامکل  یفانملا  داضملا  وأ  هقحتسم 

ربکلا و فارـسإلا و  نبجلا و  لـخبلاک و  هیلقعلا  اـهتالامک  یلإ  لوصولا  نع  سوفنلل  هعناـملا  همومذـملا  قـالخألا  مسقلا  اذـه  نم  و 
دحاو لک  نإف  اههبـشأ  ام  شحفلا و  همیمنلا و  هبیغلا و  هقرـسلا و  انزلاک و  اناودـع و  لتقلا  ملظلاک و  همیمذـلا  لاعفألا  اذـک  بجعلا و 
هیعیبط وأ  هیناویح  يوقل  لـب  هیعیبط  ءایـشأل  تـالامک  یه  هیدوجولا و  تاریخلا  نم  یه  اـمنإ  رـشب و  سیل  هتاذ  یف  ءایـشألا  هذـه  نم 

ریغ يوقلا  نم  اهتحت  ام  یلع  هرهاق  نوکت  نأ  لامکلا  یف  اهنأش  هیلاع  هفیرـش  هوق  یلإ  ساـیقلاب  اهتیرـش  اـمنإ  ناـسنإلا و  یف  هدوجوم 
.اهایإ هنعذم  هعضاخ و ال 

هوقلا نأ  لصاحلا  هیرشلاب و  هیلع  مکحی  الثم ال  باحسلاف  هکردی  مل  هب  ررضتی  ام  هب و  ررضتی  مل  رضملا  ببـسلا  كردم  وه  امف  - 1
همالسلا و مدع  یلع  لب  هیلع  همکح  هجوتی  باحسلا ال  یلع  هیرشلاب  رقتفملا  مکحی  اهب  سمشلا و  نیخست  یلإ  رقتفملل  یتلا  هسماللا 
باحـسلا ال نع  هریبخلا  هرـصابلا  هوقلا  یـشب ء و  هیلع  مکحت  یتح  باحـسلا  نع  اهل  ربخ  هوقلا ال  کلت  نإف  یـسمللا  لاـمکلا  مدـع 

هسماللا یف  وأ  هرصابلا  یف  هیرشلا  هنع  فلخی  امل  تاذلاب  ارش  عاعشلل  عناملا  باحسلا  ناک  ولف  هنم  ررضتت  ذإ ال  هیرـشلاب  هیلع  مکحت 
هدق س  مادعألا ، الإ  تسیل  اهب  همکاحلا 
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تالامک نم  امه  هیلعفلا و  تایفیکلا  نم  ناتیفیک  ماعنألا  رئاس  ناسنإلا و  هیذغأل  رامثلل و  نادـسفملا  ناویحلل  ناملوملا  دربلا  رحلاف و 
قالخألا کلذک  ناویحلا و  تابنلا و  هجزمأ  نم  لادتعالا  لاوز  همالسلا و  هحصلا و  دقف  یف  رشلا  امنإ  هیرـصنعلا و  هیعیبطلا  ماسجألا 

هلیذرلا قالخألا  هذـه  هیرـش  امنإ  و  هیوهـشلا - هیبضغلا و  يوقلل  رورـشب  تسیل  هیمیهبلا و  هیعبـسلا و  سوفنلل  تالامک  اهلک  همیمذـلا 
يذلا متألا  ریبدتلل  هعاطلا  کلـسم  یلإ  اهقوس  نع  طیرفتلا و  طارفإلا و  نع  اهاوق  طبـض  نع  هزجاعلا  هفیعـضلا  سوفنلا  یلإ  سایقلاب 

رش وه  امنإ  ملظلا  هیندملا و  وأ  هیندبلا  هسایسلا  یلإ  هبسنلاب  ملظلا  انزلاک و  همیمذلا  لاعفألا  هذه  هیرـش  اذک  هیقابلا و  هداعـسلا  هب  طونی 
ررضتیف هیقطن  هوق  اذ  هنوکب  الإ  رشب  سیلف  ملاظ  وه  ثیح  نم  ملاظلا  یلإ  هبـسنلاب  امأ  هتفرع و  يذلا  هجولا  یلع  مولظملا  یلإ  هبـسنلاب 

اهنوک ثیح  نم  یهف  اـهریغ  موـمهلا و  موـمغلا و  عاـجوألا و  مـالآلا و  کلذـک  رمـألا و  رثـکأ  یف  موـلظملا  هب  ررـضتی  اـمم  دـیزأ  هب 
نم اهتاقلعتم  یلإ  سایقلاب  رورش  یه  امنإ  هیلامک و  تاریخ  اهل  هلعافلا - للعلا  نم  اهرودص  وأ  اهدوجو  ثیح  نم  رومأل و  تاکاردإ 

.تاملوملا تادسفملا و  وأ  تانادقفلا  مادعألا و 

رورش یه  لب  ارورش  اهسفنأ  یف  اهدجت  مل  ارورش  روهمجلا  دنع  هامسملا  ملاعلا  اذه  یف  هدوجوملا  ءایـشألا  عیمج  نع  تحفـصت  اذإف 
.یسایقلا هجولاب  هنایب  رم  امک  تاذلاب  تاریخ  ضرعلاب 

حضتیل اهداریإب و  ضوقنلا  عفدل  لب  لیثمتلا  وأ  ءارقتسالا  ههج  نم  بلطملا  اذه  یلع  لالدتسالا  سیل  هلثمألا  هذه  رکذ  نم  ضرغلا  و 
رمألا یلإ  عجری  ارـش  هنودعی  ام  لک  یف  رـشلا  نأ  فشکنی  نیرمألا و  نیب  هابتـشالا  لوزی  ضرعلاب و  رـشلا  تاذلاب و  رـشلا  نیب  قرفلا 

هلثمألا نم  روکذـملا  و  بولطملا - اذـه  یف  ههادـبلا  یعدـی  امبر  لصفلا و  اذـه  لوأ  یف  هنایب  رم  يذـلا  وه  ناهربلاف  الإ  و  یمدـعلا -
.ریکذتلا هیبنتلل و 

قیقحت کش و 

هراشا

هلحنم یه  تقولا و  اذه  یلإ  هتدقع  لحنت  مل  الضعم  الاکشإ  انهاه  نأ  ملعا 
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.زیزعلا هللا  نوعب 

ضرعلاب ارش  نوکیف  ایمدع  هقلعتم  ناک  نإ  تاذلاب و  تاریخلا  نم  ادودعم   (1) ایدوجو نوکیف  كاردإلا  نم  عون  وه  ملألا  نأ  هریرقت 
رمألا کلذ  امهدحأ  نارـش  كانه  لصحی  هنأ  نادجولاب  دجن  انکل  ام  لامک  مدع  وه  هقیقحلاب  دـحاو  رـش  كانه  نوکیف  اورکذ  امک 

رـش صوصخملا  يدوجولا  رمألا  کلذ  ملألا و  سفن  وه  يذـلا  يدوجولا  رمألا  رخآلا  هحـصلا و  لاوز  الثم و  وضعلا  عطقک  یمدـعلا 
رـش هیلع  بترتملا  ملألا  مث  كردـی  مل  وأ  كردأ  ءاوس  رـش  لاصتالا  قرفت  نأ  کش  هنإف ال  رخآ  ارـش  اضیأ  هقلعتم  ناک  نإ  هتاذـل و 

ملألا اذه  ققحت  ضرف  ول  رخآلا و  رـشلا  اذـه  ققحتی  مل  ملألا  نودـب  الـصاح  قرفتلا  ناک  ول  یتح  لقاع  هرکنی  لوصحلا ال  نیب  رخآ 
تاذلاب رش  وه  املک  نأ  هیلکلا  هدعاقلا  هذه  تلطبف  تاذلاب  رـش  دوجولا  نم  اوحن  نأ  تبثف  هلاحب  رـشلا  ناکل  قرفتلا  لوصح  ریغ  نم 

أـشنم نأ  اودارأ  نإ  مهنأ  قیقحتلا  لاق و  اذل  هعفد و  هل  رـسیتی  مل  دیرجتلا و  هیـشاح  یف  یناودلا  همالعلا  هرکذ  ام  اذهف  یمدع  رمأ  وهف 
یتح ال ضرعلاب  هب  فصوی  امنإ  هادع  ام  مدـعلا و  وه  تاذـلاب  رـشلا  نأ  اودارأ  نإ  و  مهیلع - ضقنلا  اذـه  دری  الف  مدـعلا  وه  هیرـشلا 

دراو وهف  ضرعلاب - فاصتالا  نأش  وه  امک  طسوتلاب  هریغ  یلإ  بسنی  تاذلاب و  مدعلا  هفـص  یه  هدـحاو  هیرـش  الإ  هقیقحلاب - نوکی 
.همالک یهتنا  مهفاف 

(2) ملألا نأب  مهنع  عوفدم  داریإلا  یناثلا و  وه  مهدوصقم  نإ  هعفد  یف  لوقأ  و 

ینادـجو یهیدـب  ایدوجو  هنوک  نأل  اکاردإ  هنوکب  کسمتلا  یلإ  ایدوجو  ملألا  نوک  ءاعدا  یف  هجاح  ذإ ال  هفاسملا  لـیوطت  اذـه  - 1
هدق س  هحضونس ، امک 

نم وضعلا  عطق  رکذ  امنإ  سحلا و  كاردإ  نم  معأ  وه  امب  لاکـشإلا  نألف  الوأ  امأ  لاکـشإلا  عفدـب  یفی  ـال  باوجلا  نأ  رهاـظلا  - 2
مولعلا نم  هریغ  الثم و  ءابحألا  توم  كاردإ  نم  لصاحلا  ملألا  لثم  یف  درطی  يروضحلا ال  ملعلا  يوعد  نم  رکذ  اـم  لاـثملا و  باـب 

یف هلـصاحلا  طالغألا  هرثک  عم  میقتـسم - ریغ  ایروضح  املع  یـسحلا  كاردـإلا  نوکب  لوقلا  نـألف  اـیناث  اـمأ  هیلاـیخلا و  هیقیدـصتلا 
رابتعا هنإف  لاکـشإلا  عفد  عفد  یف  عفنی  سیلف  هجوب  يروضحلا  یلإ  ملع  لـک  عوجر  اـمأ  جراـخلا و  یلإ  سوسحملا  سیق  اذإ  سحلا 

نإ ثیح  نم  یه  اـهب  ملأـتی  یتـلا  هیملعلا  هروصلا  نأـب  لاکـشإلا  لـصأ  عـفد  نکمی  جراـخلا و  یلإ  ساـیقلاب  ـال  هسفن  دـح  یف  ملعلل 
لاوز وضعلا و  عطق  نم  الثم  جراخلا  یف  ام  نیع  اهنإ  ثیح  نم  يدوجو و  رمأ  وه  ملأ و  رـشب و ال  سیل  اهب  لمکتـسم  الثم  ناـسنإلا -

هلظ دم  ط  هلثمألا ، نم  هریغ  یف  اذک  كانه و  ملألا  رشلا و  یمدع و  رمأ  لاصتالا 
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يرخأ هروص  هنیعب ال  مولعملا  وه  هیف  ملعلا  نوکی  يذـلا  وه  يروضحلا و  ملعلاب  هوحن  لاـصتالا و  قرفتک  یمدـعلا  یفاـنملل  كاردإ 
لثم امهدحأ   (1) نارمأ ملألا  یف  سیلف  هنم  هلصاح 

كاردإلا نیع  يروضحلا  ملعلا  یف  كردملا  ناک  امل  لاقی  یتح  طقف  لاصتالا  قرفت  كردملا  لعجی  مل  یناودلا  ققحملا  لوقأ  - 1
وه كردملا  نأ  ملسن  نکل ال  ایروضح  ملعلا  ناک  ول  كردملا - نیع  كاردإلا  نأ  انملـس  لوقی  نأ  هلف  یمدع  ملألاف  مدع  قرفتلا  و 
یف ربتعملا  كاردإلل  قلعتملا  مئالملا  ریغ  لـب  هیمدـعلا  رومـألا  كاردإ  وحن  یلع  اکردـم  اـضیأ  وه  ناـک  نإ  طـقف و  لاـصتالا  قرفت 

کلت نوکی  فیک  جازملا و  ءوس  ببسلا  ناک  اذإ  امیس  لاصتالا و ال  مدع  ریغ  هعجوملا  هینادحولا  هیدوجولا  هلاحلا  وه  ملألا  فیرعت 
هیذوملا هلاحلا  کلت  یف  هل و  رثأ  هنع و ال  ربخ  ققحت ال  امنیأ  مدع  وه  امب  مدـعلا  هکلملل و  امدـع  ناک  نإ  امدـع و  هینادـجولا  هلاحلا 

هیهام لکل  هیعطقلا  هکرحلا  دوجو  یفنب  لاق - نم  در  یف  نوکـسلا  هکرحلا و  ثحبم  یف  لاق  هرـس  سدـق  وه  ربخلا 64 و  رثألا و  لک 
فاضملا باب  یف  خیـشلا  هرکذ  اـمک  هیف  اهدـح  ققحت  رمأ و  یلع  اهقدـص  نع  هراـبع  ناـیعألا  یف  اـهنوک  دوجولا و  نم  صاـخ  وحن 

هلوق یف  مث  .هیدوجو  عاجوألا  مالآلا و  نوکی  فیکف ال  هیدوجو  دوجولا  ءافعـض  نم  امهریغ  فاضملا و  هکرحلا و  ناک  اذإف  یهتنا -
توبثلا نم  هدارم  نوکی  نأ  الإ  ایدوجو  رـشلا  نوکی  ذـئنیح  ذإ  هنع  بره  امیف  عوقو  تاـکلملا  مادـعأ  توبث  وحن  یلع  توبث  هل  نکل 

هیلع لدـی  اققحتی  مل  الإ  هیلاحملا و  روطب  لاحملا  ققحت  نالطبلا و  روطب  لطابلا  ققحت  نأ  اـمک  مدـعلا - وحنب  هعوقو  مدـعلا و  ققحت 
اضیأ هیذوملا و  هلاحلا  کلتل  هقیقح  ققحتاللا  وه  ققحتلا و  نم  ردقلا  اذه  هیافک  ملـسن  نکل ال  مدعلا  کلذ  نیع  مدعلا  دوجوف  هلوق 

قرفتلا كاردإف  روطسم  اضیأ  باتکلا  اذه  یف  روهـشملا و  وه  امک  جازملا  ءوس  وأ  لاصتالا  قرفت  وه  ملألا  ببـس  نأ  یف  اوفلتخا  دق 
نوک یف  اولکشتسا  ایدوجو  ملألا  نوکل  هیذوملا و  هلاحلا  کلت  كاردإ  ملألا  وه  يذلا  مئالملا  ریغ  كاردإ  و  ملألا - ببـس  كاردإ 

ققحملا ههبـش  عفد  یف  قیقحتلاف  .يدوجولا  رمألا  یلإ  قرفتلا  عاجرإب  هنع  هیـصفلا  یف  اودکو  يدوجولا و  ملألل  هلع  یمدـعلا  قرفتلا 
رـشلا نوکیف  مادعألا  نم  هوحن  لاصتالا و  قرفت  امأ  يروضحلا  كاردإلا  نم  وحن  وه  يذلا  ملألا  یفانم  كردـملا  لاقی  نأ  یناودـلا 

وه امب  ملألا  لوقنف  عنملا  یف  لامتحالا  ءادبإ  یف  اضیأ  انرکذ  دروملا و  هرکذ  امک  يدوجو  رمأ  امأ  هدـق و  فنـصملا  هلاق  امک  ایمدـع 
درجمف یشل ء  امئالم  هنوک  نیب  هتاذ و  یف  اریخ  یشلا ء  نوک  نیب  قرف  نکل  تاذلاب و  ارش  سیل  ریخ و  عجو  وه  امب  عجو و  يدوجو 

هتاذ و یف  ارـش  دوجولا  کلذ  نوکی  فیک  مث  هیریخلا  نع  هجرخی  ـال  هسفن  فعـض  هلاـعفنا و  نم  یـشانلا  صخـشل  همءـالملا  مدـع 
لـصفنملا مکلا  هوقلاب و  هرثکلا  نیع  ادوجو  یـضتقی  مسجلاف  .تباثلا  هنیع  لوئـسم  هتیهام و  مئالم  دوجو  لـک  نأ  لاـحلا  و  هتیهاـم -

هیحلا مس  اعاطق و  اعازن  ادوجو  رانلا  راق و  ریغ  ادوجو  راقلا  ریغ  اراق و  ادوجو  راـقلا  لـصتملا  لـعفلاب و  هرثکلا  نیع  ادوجو  یعدتـسی 
ارـش دعی  ام  نأل  هیرـشلاب  هذه  فصوی  نأ  نکمی  مل  امنإ  و  ملألا - یف  اذکهف  اهتایهام  اهتاذـل و  رورـش  اهنم  یـش ء  اعازل و ال  ادوجو 

انمالک هلامک و  وأ  هتاذـل  امداع  هل  ایفانم  یـش ء  نوکی  یتح  الوأ  ادوجوم  ناک  امیف  متی  امنإ  اذـه  هدوجول و  فانم  وه  ام  وه  یـشل ء 
هیدحولا هبترملا  یف  سدقألا  ضیفلاب  هضیفتسملا  ءامسألل  همزاللا  هتباثلا  نایعألل  دوجولا  سفنل  یلزألا  یلوألا  یتاذلا  ءاعدتسالا  یف 

کلدی يذلا  نیعلا و  یف  هصاخلا  تادوجوملل  ملعلا  یف  ءاعدتسالا  هلمجلاب  هیهاملا و  هیئیـش  الإ  كانه  اهل  هیئیـش  الف  ضحملا  ریخلل 
ارورش اضیأ  یلاعت  هللا  ملع  یف  هذه  تناکل  فلختی  فلتخی و ال  یتاذلا ال  تاذلاب و  ارورش  مالآلا  تناک  ول  هنأ  هیلع - هحـضاو  هلالد 

ایلعف و یلاعت  هملع  نوک  هتیلاعفل و  كانه  هیرشلاب  اهیلع  مکحی  ثیح ال  مولعملا و  نیع  وه  يروضح و  اهب  یلاعت  هملع  نأ  امیس  و ال 
اهنوک رابتعاب  تسیل  انملع  یف  عاجوألا  هیرـش  نأ  انملع  هتحبلا  هینإلا  ءارو  هل  هیهام  هدام و ال  ـال  ذإ  هرثأـت  هلاـعفنا و  مدـع  هلک و  اریخ 
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تاریخلا نم  اهیف  نإ  مث  .مادـعأ  تاذـلاب  رورـشلا  نأ  تبثف  تایمدـع  یه  تارثأتلا و  تالاعفنالا و  رابتعاب  لب  تادوجو  تاـکاردإ و 
هتلع و مئالم  لولعملا  نإ  ثیح  تاریخ  یلعألا  ملقلا  یلإ  هیرودـصلا - هفاـضإلا  ثیح  نم  اـهنإف  یـصحت  ـال  دـعت و  ـال  اـم  هیفاـضإلا 

اذک اهریغ و  میلستلا و  اضرلا و  ربصلا و  نم  هیلاعلا  تاماقملا  یلإ  نوقتری  اهب  نیبرقملا  ءادعسلا و  نإ  ثیح  نم  اذک  اهتاذ و  یـضتقم 
اهتیدوجو عم  تاذـلاب  اهتیرـش  نأ  نم  نوثاـغی  نوثیغتـسیف و  ءـالتبالا  لـهأ  لاوحأ  یلع  عـالطالا  لـصحی  هملوملا  تاـکاردإلا  هذـهب 

هدق س  يزاریشلا ، همالعلا  وذح  هدق  هرکذ  يذلا  لیلدلاب  هضراعم 
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هنیعب ملألا  وه  یمدعلا  یفانملا  کلذ  روضح  لب  اهلجأل  ملأتی  ملأتملا  دنع  هنم  هلـصاح  هروص  یناثلا  جازملا و  داسف  عطقلا و  قرفتلا و 
وحن یلع  توبث  هل  نکل  مدعلا  نم  اوحن  ناک  نإ  وه و  تاذلاب و  ارـش  نوکیف  مدعلا  دارفأ  نم  هنکل  كاردإلا  نم  اعون  ناک  نإ  وهف و 

مادعأ توبث 
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.اهرئاظن هوقلا و  ناکمإلا و  صقنلا و  رقفلا و  نوکسلا و  یمعلاک و  تاکلملا 

کلفلا دوجو  ناسنإلا و  نیع  ناسنإلا  دوجو  نأ  امک  مدعلا  کلذ  نیع  مدـعلا  دوجوف  هتیهام  نیع  یـش ء  لک  دوجو  نأ  تملع  دـق  و 
داـسفلا وأ  عاـطقنالا  وأ  قرفتلا  نیع  دوجولا  اـنهاهف  تاذـلاب  هنم  مولعملا  نیع  یـش ء  لـکب  ملعلا  نأ   (1) اـضیأ تملع  کلفلا و  نیع 

.یمدعلا رمألا  سفن  وه  يذلا  دوجولا  کلذ  نیع  هب  قلعتملا  كاردإلا  یمدع و  وه  يذلا 

یـشل ء(2) ال لصاحلا  مدعلا  وه  رـش  هنإ  لاقی  يذلا  مدعلا  نأ  کش  مدعلا و ال  دارفأ  نم  تاذلاب  رـشلا  وه  يذلا  ملألا  نأ  تبث  دـقف 
.هتبلا مدعلا  دارفأ  نم  وهف  تاذلاب  رش  وه  املک  نأ  ءامکحلا  هدعاق  یلع  ضقن  دری  نذإف ال  اقباس  هیلإ  ریشأ  امک  اقلطم  مدعلا 

ندبلا یف  هیراس  اهاوق  نأ  یلإ  انرشأ  دق  سفنلا  نأ  مادعألا - هلمج  نم  عاجوألا  مالآلا و  نأ  نم  ماقملا  اذهل  احاضیإ  كدیزی  يذلا  و 
هیلاصتالا هیعیبطلا  هروصلا  نیع  یه  ماشلا و  قئاذلا  سماللا  رهوجلا  اهنیعب  یهف  تاسوسحملا - عاونأب  سحت  رعـشت و  یتلا  یه  اهنأ  و 

اهاوق لجأل  هنم  رثأتت  هقیقحلاب و  هلانت  هنم و  لعفنت  سفنلاف  ایمدـع  وأ  ناک  ایدوجو  لاوحألا  نم  ندـبلا  یلع  دری  ام  لک  و  هیجازملا -
مـسجلا ناک  ولف  هلامک  مدـع  هلاصتا و  لاوز  هنأل  مسجلل  رـش  هنأ  کـش  ـال  مسجلا - یلع  دراولا  لاـصتالا  قرفتف  ندـبلا  یف  هیراـسلا 

هنأل یشلا ء  هیرش  اهقوف  روصتت  یتلا ال  هیرشلا  هیاغ  هل  ناک  هلاصتا  قرفتی  ارعاش  هلاصفنا  دنع  ایح  ادوجوم 

يروضح ال ملألا  یف  یفانملا  كاردإ  نأ  اهادـحإ  تامدـقم - ثالثب  هوحن  قرفتلاک و  مدـعلا  یلإ  ملألا  عاـجرإ  یف  کـسمت  دـق  - 1
تامدقملا ال هذـه  عیمج  هحـص  عم  تاذـلاب و  مولعملا  نیع  اقلطم  ملعلا  نأ  اهتثلاث  هتیهام  نیع  یـش ء  لک  دوجو  نأ  اهتیناث  یلوصح 

ههبـشلا دروم  رکذ  دق  و  هببـسم - وه  يذلا  عجولا  یف  قرفتلا ال  كاردإ  ینعأ  نیکاردإلا  دحأ  یف  متت  تامدـقملا  نأل  ههبـشلا  لحنی 
تایدوجو و اهعاونأب  عاجوألا  مالآلا و  نأ  نم  هیف  انمهـسأ  وه  ام  یقیقحلا  لحلاف  رخآلا  نع  عجولا  قرفتلا و  نم  لک  كاکفنا  ضرف 

هدق س  اهبابرأل ، تامئالم  نکت  مل  نإ  تاریخ و  اهسفنأ  یف 
فوصوملا هعوضومف  هتالامک  نم  لامک  مدع  ناک  نإ  یشلا ء و  هیهام  وه  هب  فوصوملا  هعوضومف  یشلا ء  تاذ  مدع  ناک  نإف  - 2

دم ط  هدوجوملا ، هتیهام  وه  هب 
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قلعت دنع  ندبلا  یلع  دری  املکف  ندبلاب - داحتالا  نم  برـض  اهل  تملع  امک  سفنلا  کلذک و  ناک  اذإف  هدوجو  دـنع  هل  همدـع  تبثی 
هب و اـهقلعت  ردـقب  یندـبلا  جازملا  ءوـس  ضارمـألا و  تاـحارجلاب و  ملأـتت  يذأـتت و  اذـهل  سفنلا و  تاذ  یلع  درو  اـمنأکف  هب  سفنلا 

هحارج نم  اهاذأ  نکی  مل  اهببـسب  يذألا  اهل  عقو  یتلا  هأشنلا  هذـه  ریغ  تأشن  يرخأ و  تاماقم  اـهل  تناـک  اـمل  سفنلا  نکل  اـهداحتا 
.ندبلا هایح  اهنیعب  هتایح  يذلا  سحلا ]  ] (1) یحلا يذأ  لثم  توم  وأ  داسف  وأ  دیدش  جازم  ءوس  وأ  همیظع 

دوجو اهدوجو  نأ  ببـسب  هیمـسجلا  هداملا  لجأل  کلذ  هوقلاب و  ام  هعابط  یف  امل  الإ  قحـال  ریغ  رـشلا  نأ  كردـتل  یبیبح  اـی  لـمأتف 
روصلا یف  بالقنالا  لاوحألا و  یف  ددـجتلا  هلاحتـسالا و  دادـضألا و  لوصح  و  رثکتلا - ماـسقنالا و  داـسفلا و  لوبقل  ییهتم ء  صقاـن 

.الابو ارش و  لقأ  وهف  هداملا  نم  هءارب  رثکأ  وه  املکف 

نیهجو یلع  داوملا  قحلت  رورشلا  نأ  ملعا  و 

هراشا

نوکتلا دعب  اهیلع  أرطی  رمأل  امإ  نوکلا و  لوأ  یف  اهضرعی  رمأ  لوأل  اهقحلت  نأ  امإ  اهنأل 

لوألا مسقلاف 

هلباقی و رـشب  هداملا  تینه  يذـلا  لامکلل  صاخلا  اهدادعتـسا  هئیهلا  کـلت  اـهعنمت  تاـئیهلا  نم  هئیه  اـهدوجو  لوأ  یف  نکمتت  اـمک 
الادـتعا و لقأ  اجازم و  ءوسأ  اهلعج  ام  تائیهلا  نم  اهل  ضرع  اذإ  تاـبن  وأ  سرف  وأ  ناـسنإ  هروص  اـهنم  نوکتت  یتلا  هداـملاک  هیزاوی 

تهوشتف قیلألا  طیطختلا  متألا و  لیکـشتلا  نسحألا و  میوقتلا  لبقی  ملف  لمکألا  هجولا  یلع  هروصلا  کـلت  لوبق  نم  ارهوج  یـصعأ 
ام رصق و  دق  یطعملا  لعافلا  نأل  هنیبلا ال  یف  لکشلا  مامت  جازملا و  یف  لادتعالا  لامک  نم  هیلإ  جاتحملا  دجوی  مل  اهببـسب و  هقلخلا 

.لبقی مل  لعفنملا  نأل  لب  دافأ  امیف  داجأ 

رخآلا مسقلا  امأ  و 

هلمکم یشلا ء و  نیب  لوحی  بجاح  عنام و  امإ  نیرمأ  دحأ  وهف 

سفن و یه  اـمب  سفنلا  يذأ  هیلقأ  دارملا  تلق  .هبـشخب  برـض  اذإ  ناوـیحلا  يذأ  نم  رثـکأ  ناـسنإلا  يذأ  نأ  يرن  نحن  تـلق  نإ  - 1
و ام - ادرجت  هدرجم  هیلایخ  سفن  هل  يذلا  ناویحلا  سفن  جرخیل  دیق  امب  یحلا  دیق  اذـل  و  یح - ندـب  وه  امب  یحلا  ندـب  يذأ  هیرثکأ 

هدق س  ناویحلا ، نم  اسح  یکذأ  امسج و  فطلأ  هندب  نوکل  کلذ  ناک  يذألا  هیرثکأ  ناسنإلا  یف  يءارت  ول  اضیأ 
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یف سمـشلا  ریثأت  عنمت  هقهاش  لابج  لالظأ  وأ  همکارتم  هریثک  بحـس  عوقو  لوألا  لاثم  قحمم  لاـمکلل  لـطبم  لـصاو  داـضم  اـمإ  و 
هدادعتـسا دـسفی  یتح  هتقو  یف  هلامکل  بیـصملا  تابنلل  دـیدشلا  دربلا  لوصح  یناثلا  لاثم  لامکلا و  لانت  جـضنلا و  یلإ  غلبتل  رامثلا 

هیلامکلا هروصلا  نم  هعبتی  ام  صاخلا و 

رشلا ریخلا و  ههج  نم  دوجوملل  یتلا  تالامتحالا  ماسقأ  یف  ( 3  ) لصفلا

هراشا

ریخ وه  ام  ماـسقأ  هسمخ  یلإ   (2) لامتحالا يداب  یف  هیلقعلا  همـسقلاب  هنکمملا  تادوجوملا   (1) اومـسقی نأب  ءامکحلا  هداع  ترج  دق 
قلطم ال رش  وه  ام  رشلا و  ریخلا و  هیف  يواستی  ام  لیلق و  ریخ  عم  ریثک  رش  هیف  ام  لیلق و  رش  عم  ریثک  ریخ  هیف  ام  الصأ و  هیف  رش  هلک ال 

- نامسق وه  هروکذملا  هسمخلا  نم  دوجوملا  امنإ  الصأ  ملاعلا  یف  هدوجوم  ریغ  هریخألا  هثالثلا  ماسقألا  الصأ و  هیف  ریخ 

الصأ هیف  رش  قلطم ال  ریخ  هلک  يذلا  لوألا  مسقلاف 

هیلـصألا اهترطف  یف  اهل  لصح  دـق  الإ و  ماعلا  ناکمإلاب  اـهل  نوکی  نأ  یغبنی  اـمم  یـش ء  اـهتوفی  ـال  دوجولا - هماـت  تعقو  رومأ  یه 
هسدـقملا و لوقعلاک  یه  و  هوجولا - عیمج  نم  لعفلاب  اهنأل  هدـعب  ـال  دوجولا و  لوأ  یف  ـال  اـهل  یغبنی  ـال  اـم  اـهطلاخی  ـال  هیلوـألا و 

هیفکتـسم اهنأ  الإ  هوقلاب  ام  اهیف  ناک  نإ  اهنإف و  هیوامـسلا  سوفنلا  اهبزح  نم  اهولتی  صقنت و  دـیبت و ال  یتلا ال  تاـماتلا  هللا  تاـملک 
نکمملا لامکلا  یلإ  صقنلا  دح  نم  غولبلا  نع  هعونمم  ریغ  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهجورخ  یف  اهتاذ  موقم  اهتاذب و 

دم ط  دوجولا ، نم  ظح  هلف  فاضم  مدع  هنأ  مدقت  امل  ایمدع  رشلا  نوکب  لوقلا  یفانی  وه ال  وطسرأ و  یلإ  میسقتلا  اذه  بسنی  و  - 1
وأ نایتإذ  امإ  انه  رشلا  ریخلا و  مسقملا و  نع  اجراخ  نوکیف  دوجوم  ریغ  ماسقألا  ضعب  نأ  ملعی  هدعب  ذإ  ناهربلا  یلإ  عوجرلا  لبق  - 2

کلذ لاق و  مث  هدوجوم  وه  هفاضإلاب و  هیف  رـش  ام ال  لوألا  لاق 68  ثیح  یناثلا  یلع  لدی  هدق  دیـسلا  مالک  تاسبقلا  یف  نایفاضإ و 
رـضتسی ام و ال  ادوجوم  محازی  ذإ ال  هفاضإلاب  رـش  اهیف  عقی  ـال  هوقلاـب و  رمأ  اـهیف  نوکی  ـال  یتلا  تادوجوملا  نم  هیلقعلا  رهاوجلاـک 

هدق س  لاق ، ام  رخآ  یلإ  یش ء  اهدوجوب 
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نم مسقلا  اذه  دوجو  بجیف  مسقلا  اذه  نم  اضیأ  یهف  نیبرقملا  نیقباسلاب  تقحل  اذإ  هیناسنإلا  هلماکلا  سوفنلا  نم  برض  کلذک  و 
هدـعاق نم  یلقعلا و  ملاعلا  دوجو  نیهاربلا  نم  قبـس  امم  تملع  دـق  هلاحم و  ریخلا ال  لعفی  اضحم  اریخ  هنوک  لـجأل  یلعـألا  إدـبملا 

.سخألا دوجو  لبق  فرشألا  دوجو  سخألا  فرشألا و  ناکمإ 

لیلق رش  همزلی  ریثک  ریخ  هیف  يذلا  وه  یناثلا و  مسقلا  و 

هکرت زجی  ملف  ریثک  رـش  ریثکلا  ریخلا  كرت  ریثـکلا و  ریخلا  كرت  لـیلقلا  هرـش  لـجأل  هکرت  نـأل  هنم  اـضیأ  مسقلا  اذـه  دوجو  بجیف 
اهلامک یلع  اهدوجو  نکمی  یتلا ال  هیعیبطلا  تادوجوملا  مسقلا  اذـه  لاثم  تـالامکلا و  إدـبم  تاریخلا و  لـعاف  نع  هداـجیإ  بجیف 

اهریغ نع  تالامکلا  قحم  وأ  اهتالامک  نع  اهریغ  عنم  هیقافتالا  تاکاصملا  تامداصملا و  بسحب  اـهل  ضرعی  دـق  ـالإ و  اـهب  قئـاللا 
تیب قارحإ  اهل  ضرعی  دـق  نکل  هریثکلا  عفانملا  همیظعلا و  حـلاصملا  لصحت  اـهب  قارحـإلا و  هرارحلا و  هوق  یف  اـهلامک  یتلا  راـنلاک 

کلذـک دابع و  كاله  دالب و  قیرغت  هل  ضرعی  دـق  نالیـسلا و  هبوطرلا و  هدوربلا و  یف  هلامک  يذـلا  ءاملا  اذـک  یبن و  باـیث  یلو و 
.کلذ ریغ  باحسلا و  رطملا و  ءاوهلا و  ضرألا و 

لاـح اـنلمأت  اذإ  نکل  داـسفلا  نوکلا و  و  هلاحتـسالا - هلاـحإلا و  هیف  نکمی  اـمیف  نوکی  اـمنإ  هنکمملا  تادوجوملا  نم  مسقلا  اذـه  و 
ریسیلا ردقلا  کلذل  نکی  مل  اهنم  دحاو  لکب  هرمع  لوط  هئافتنا  لاح  انلمأت  و  هعبرألا - رصانعلا  هذه  نم  یـشب ء  رـضتسملا  صخـشلا 

یف لاحلا  نوکی  فیکف  رـضتسملا  دحاولا  صخـشلا  یف  کلذک  رمألا  ناک  اذإ  ریثکلا و  عفنلا  کلذ  یلإ  اهب  دـتعی  هبـسن  ررـضلا  نم 
دق یتلا  هیتابنلا  هیذـغألا  هیودألا و  کلذـک  اهریغ و  هیناویحلا و  هیناسنإلا و  صاخـشألا  عیمج  عافتنا  یلإ  ریـسیلا  ررـضلا  کلذ  هبـسن 

اهریغ یلإ  اهررض  يدأت  هیقافتا  تاکاصم  ببسب  اهل  ضرعی  هنأ  الإ  ریخ  اهسفنأ  یف  تاناویح  دوجو  کلذک  هردنلا و  یف  اهب  ررـضتی 
تالامکلل دعتـسملا  ناسنإلا  کلذـک  و  کلذ - ریغ  هسرتفملا و  حراوجلا  هیراضلا و  عابـسلا  براقعلا و  تاـیحلاک و  تاـناویحلا  نم 

همیمذ و قالخأ  هبکرم و  تالاهج  هدساف و  تاداقتعا  هیقافتا  رومأ  ببـسب  هیرتعی  دق  هیقیقحلا  هینظلا و  تاریخلا  هیلقعلا و  هیناسفنلا و 
صاخشأ یف  نوکت  امنإ  رورشلا  هذه  نکل  داعملا و  یف  هرضت  تائیطخ  فارتقا  هئیس و  لامعأ 
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اهنع همالسلا  هیفاعلا و  تاقوأ  نم  لقأ  تاقوأ  یف  تافآلا و  رورشلا و  هذه  نع  نیملاس  صاخشأ  نم  لقأ  هلیلق 

هیف داضتلا  عوقو  ببسب  داسفلا  نوکلا و  ملاع  یف  الإ  دجوت  روکذملا ال  مسقلا  نم  رورشلا  عاونأ  عیمج  نأ  یف  ( 4  ) لصفلا

هیف و داضتلا  عوقو  ببـسب   (1) داسفلا نوکلا و  ملاع  یف  ـالإ  دـجوت  ـال  روکذـملا  مسقلا  نم  رورـشلا  عاونأ  عیمج  نأ  یف  ( 4  ) لصفلا
هلزنم نودأ  عون  نوک  امأ  اهل و  لامک  مدع  وأ  تاذ  مدع  وه  هیلع  حالطصالا  عقی  هیف و  انمالک  يذلا  رشلا  نأ  تملع  دق  کنأل  کلذ 
سخأ سوفنلا  نوک  بجاولا و  نم  نودأ  لقعلا  نوکف  هقح  یف  ارـش  کـلذ  سیلف  هسفن - دـح  یف  هنم  هجرد  سخأ  وأ  رخآ  عون  نم 

یف رشلا  دجوی  اذه ال  یلعف  رورشلا  نم  دعی  سفنلا ال  نم  نودأ  هعیبطلا  بکاوکلا و  نم  نودأ  كالفألا  اهنم و 

هیهاملا نأل  هنکمملا  تایهاملا  عیمج  یف  رشلا  دوجو  بجوی  مدعلا  یلإ  لیلعتلا  بسحب  رشلا  عاجرإ  نأ  رعـشتسا  هرـس  سدق  هنأک  - 1
مادعألا نوک  نم  رفم  الف  اهقوف  ام  لامکل  هدقاف  هیناد  هبترم  لک  نإف  دوجولا  بتارم  یف  هققحت  بجوی  لب  تانادقفلا  مادعألا و  أشنم 

تاذ لامک  مدع  وأ  تاذ  مدع  هیلع  حالطصالا  عقی  هیف و  انمالک  يذلا  رشلا  نأب  باجأف  داجیإلا  ماظن  یف  ریخلا  یلع  هبلاغ  رورـشلا  و 
رمألا عاجرإ  نأب  ریبخ  تنأ  .هداملا و  ملاع  یف  وه  امنإ  رـشلاف  هداملا  وه  هلامک و  مدـع  وأ  همدـع  هوق  تاذـلا  یف  نوکی  نأ  بجاولاف 

هذه یلع  قلطی  رـشلا ال  نأ  رمألا  هیاغ  هیداملا  رومألا  ریغ  یف  هققحت  رـشلا و  مومع  لیلحتلا  ءاضتقا  دعب  الئاط  دـیفی  حالطـصا ال  یلإ 
هیهاملا و ناکمإلا و  نأب  ارارک  هر  حرص  دق  فیک ال و  .رهاظ  وه  ینعملا و  بسحب  دوجوم  روذحملا  نکل  حالطصا  بسحب  مادعألا 

رـشلا نأ  ریغ  رـش  نم  ولخی  یناکمإلا ال  دوجولا  نوکب  فارتعالا  وه  قیقحتلاف  رـش  مدعلا  هیمدع و  تاهج  دـح  روصق و  صقن و  لک 
عزتنم مدع  وه  رـشلا  اذه  اهقوف و  ام  یلإ  هبـسنلاب  دوجولا  نم  هبترم  لک  لاح  بجاولا و  یلإ  هبـسنلاب  نکمملا  لاحک  یبسن  وه  ام  هنم 

هایحلا و نالطب  توملاک و  تاکلملا  مادـعأ  لـیبق  نم  وه  اـم  هنم  و  یهلإ - ءاـضق  یلإ  دنتـسم  ریغ  تاذـلا  مزاول  نم  هتاذ و  ماـقم  نم 
هلظ دم  ط  کلذ ، مهفاف  نتملا  یف  هب  باجأ  ام  هنع  باوجلا  هداملاب و  صتخم  رمأ  اذه  هنادجو و  دعب  لامکلا  نادقف 
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.هیرصنعلا تانئاکلا  هدام  و  داسفلا - نوکلا و  ملاع  یف  ءامسلا و  تحت  دجوت  امنإ  لب  الصأ  اهقوف  ام  اهیف و  ام  كالفألا و  ملاع 

نوکلل بجوملا  داضتلل  اهلوبق  وه   (1) عوقولا کلذ  أشنم  اهیف و  هعقاولا  تاریخلا  یلإ  هبسنلاب  هلیلق  رورـشلا  عاونأ  نم  اهیف  عقی  یتلا  و 
ریغ سوفن  دوجو  حـص  امف  تادادعتـسالل  هثعابلا  تالاحتـسالا  ببـسب  یتلا  تاثداحلا  ثودـح  حـص  ام  داضتلا  ول ال  هنإـف  داـسفلا  و 

لـصحی کلذ ال  اهب و  سفنلا  قلعتل  اهتدام  تادادعتـسا  نادبألا و  لوصح  دنع  الإ  لصحت  سوفنلا ال  کلذک و  صاخـشأ  هیهانتم و 
ارش یلکلا و  ماظنلا  یلإ  هبسنلاب  اریخ  نوکیف  ضیفلا  ماود  ببـس  ملاعلا  اذه  یف   (2) لصاحلا داضتلاف  هداضتملا  تایفیکلا  لعافتب  الإ 

هرارحلاک و تایفیکلا  نوک  نأل  لعاج  لعجب  سیل  داسفلا  نوکلا و  ببس  وه  يذلا  داضتلا  نأ  یلع  هیئزجلا  صاخـشألا  یلإ  هبـسنلاب 
مزاول نم  نکی  مل  نإ  يداـملا و  یجراـخلا  اـهدوجو  بسحب  اـهتایهام - مزاول  نم  وـه  اـمنإ  هداـضتم  اههابـشأ  هسوـبیلا و  هبوـطرلا و 

هذـه یف  تاذـلاب  لوعجملاـف  تاذـلاب  هلوعجم  ریغ  تاـیهاملا  مزاولک  تادوجولا  مزاول  هیلإ و  هراـشإلا  تعقو  اـمک  یلقعلا  اـهدوجو 
لعاج و لعجب  اهتاذل ال  همزاللا  صئاقنلا  نم  داضتلل  اهلوبق  هرکذ و  رم  امک  هیتاذـلا  اهتاناصقن  اهـصئاقن و  اهتادوجو ال  سفن  عاونألا 

هیرکلا لاکشألا  لعافلا و  لعجی  نأ  نکمی  امک ال 

نم هرس  سدق  هکلسم  یلع  امأ  سبللا و  علخلا و  داسفلا و  نوکلاب و  لوقلا  نم  موقلا  کلسم  یلع  رـشلا  عوقو  ببـسل  هیجوت  اذه  - 1
ءاوس هقباسلا  لامک  نم  ائیش  دقفت  هقحاللا ال  هروصلا  نأل  رهوج  نم  رهوج  لدبت  یف  رـش  الف  سبللا  دعب  سبللا  هیرهوجلا و  هکرحلا 

یف رـشلا  امنإ  يرخأ و  نم  هیرـصنع  هروص  لدبتک  اهـضرع  یف  وأ  هیناسنإلا  هروصلا  نم  هیناویحلا - هروصلا  لدـبتک  اهلوط  یف  تناک 
امأ هلوعجملا و  ریغ  لاقتنالا  مزاول  نم  هبترملا  وأ  دحلا  نادـقف  هکرحتملا و  هداملا  یلإ  هسایقب  اهنم  هبترم  وأ  هکرحلا  نم  دـح  نادـقف 

، رهوجلا یف  انلق  امم  بیرق  اهمادـعنا  نم  يراطلا  رـشلا  یف  مالکلا  و  اهتکرح - یف  اهل  هعبات  رهاوجلا  دوجوب  هدوجوم  یهف  ضارعـألا 
دم ط 

هذه نأ  امهدحأ  نیهجوب  کلذ  نیب  دق  و  ضرعلاب - یهلإلا  ءاضقلا  یف  رشلا  لوخد  نم  یلاتلا  لصفلا  یف  یتأیـس  امل  نایب  همدقت  - 2
یلإ سایقلاب  ارورش  تناک  نإ  یلکلا و  ماظنلا  یلإ  هبسنلاب  تاریخلا  نم  یهف  ضیفلا - ماودل  ببس  اهبابـسأ  لقف  تئـش  نإ  رورـشلا و 

دم ط  ضرعلاب ، ءاضقلا  یف  هلخاد  یهف  هدوجوملا  تاریخلل  هلوعجم  ریغ  هیرورض  مزاول  اهنأ  امهیناث  و  هیئزجلا - صاخشألا 
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نکمی کلذـک ال  عالـضألا  يواستملا  ثلثملاک  هیلإ  یه  لحنی  ام  تاسدـسملا و  تاعبرملا و  یف  کلذ  نکمی  للخ و  نود  هصارتم 
هداضتم ریغ  تانئاکلا  لوصأ  لعجی  نأ  لعافلل 

یهلإلا ءاضقلا  یف  رورشلا  لوخد  هیفیک  یف  ( 5  ) لصفلا

یلإ اهدوجو  راقتفا  اهناکمإ و  یف  هنکمملا  تایهاملل  سیل  هنأ  تملع  دق  یهلإلا  ءاضقلا  یف   (1) رورشلا لوخد  هیفیک  یف  ( 5  ) لصفلا
نیداضتملا نوکل  و ال  ببـس - روصلا  هداضتم  تانئاکلا  هدام  نوکل  یبجاولا و ال  مامتلا  نع  اصقان  اهدوجو  نوکل  و ال  هلع - دـجوم 

میحجلا رانب  اقرتحم  اهتاذل  ایندلا و  تاوهـش  یف  قرغتـسملا  نوکل  ببـس و ال  اقرغم  رحبلا  هقرحم و  رانلا  نوکل  ببـس و ال  نیدسافتم 
هلمج نم  یه  یتلا  اهتاموزلم  لوعجملا  امنإ  لعاج  لعجب  تسیل  یتلا  هیرورضلا  مزاوللا  یه  هذهف  ببس - میعنلا  هنجلا و  نع  ابوجحم 

هوقلاب هرـضم  هیبضغلا  هوقلا  هیاـغ  نأ  اـمک  ءایـشألا - ضعبل  هدـسفم  وأ  هرـضم  ءایـشألا  ضعبل  هیلاـمکلا  تاـیاغلا  نم  ریثکف  تاریخلا 
.هقطانلا

تایاغلا مزاول  نم  رورشلا  هذهف  هیتاذلا  تایاغلا  مزلت  یتلا  تارورضلا  هیئاغلا  هلعلا  ثحابم  نم  یلکلا  ملعلا  یف  مدقت  امیف  تفرع  دق  و 
هتوافتم لوألا  دوجولا  هبتر  نع  هیدوجولا  تاناصقنلا  تادوجولل و  هیرورضلا  تاناصقنلا  و  تایوهلل - همزاللا  تاناکمإلاک  هیریخلا 

تاناصقنلا و ینعمب  رورـشلا  لوخد  اـمإ  ضرعلاـب  ءاـضقلا  یف  اـمهلوخد  نإ  مث  لـصفی  اـمک  هریغ  حلطـصملا و  هیینعم  ـالکب  يأ  - 1
دوجولا وه  تاذـلاب  لوعجملا  ضرعلاب و  تالوعجم  اهمزاول  تایهاملا و  نوکلف  ضرعلاب  ءاضقلا  یف  تاـیهاملل  همزـاللا  تاـناکمإلا 
ءاضقلا یف  ضرعلاب - رورـش  تاذـلاب و  تاریخ  یه  یتلا  هداضملا  تادوجولا  یه  یتلا  رورـشلا  لوخد  اـمإ  و  ریخ - يذـلا  وه  يذـلا 

نم نوکتل  تلعج  رانلاف  تاذ  لامکل  وأ  تاذـل  همدـعم  نوکت  نأل  ـال  هیتاذـلا  تاریخلل  قحلا  لـعاجلا  نم  تلعج  اـهنوکلف  ضرعلاـب 
لعج بضغلا  ضرعلاب و  عقی  وهف  مولظم  بایث  قرحی  نأل  هل ال  تقلخ  لب  الثم  ناـسنإلا  هیذـغأ  جـضنیل  تاـبکرملا و  دوجو  ناـکرأ 

هرامألا سفنلا  تایهتشم  نع  کمحازی  ام  سرتفت  نأل  هلضاف ال  هنیدم  نع  بذتل  یلاعت و  هللا  یلإ  ریسأ  نم  کمحازی  ام  عفدتل  کیف 
نم وأ  تیملا  نم  فاخت  نأل  لامکلا ال  یلإ  کغولب  لـبق  هکلهتلا  عقاوم  یف  عوقولا  نع  کـبقری  کـسرحیل و  کـیف  لـعج  مهولا  و 

هدق س  اذکه ، هئیجم و  لبق  كدغ  یف  کقزر  دقف 
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ولف لایخلا  ناصقن  نم  رثکأ  لوألا  لقعلا  هجرد  نع  سحلا  ناصقن  سفنلا و  ناصقن  نم  رثکأ  بجاولا  هجرد  نع  مسجلا  ناصقن  نإـف 
عاونألا تایهام  نأ  امک  هدـحاو و  هیهام  اهتایهام  ادـحاو و  اعون  اـهلک  عاونـألا  تناـک  اـهباشتم  تاـنکمملا  عیمج  یف  ناـصقنلا  ناـک 

.هتوافتم دحاو  عون  تحت  یتلا  صاخشألا  تایوه  کلذکف  هتوافتم  اهقئاقحب 

نم نذإف  سکعلا  نم  یلوأ  اعدبم  رخآلا  اعدبم و  هنوکب  امهدحأ  نکی  مل  الإ  عدبملا و  نع  عدبملا  ناصقن  بجوی  عادبإلا  هلمجلاب  و 
ملاـع یف  هنم  رثـکأ  سوفنلا  ملاـع  یف  صقنلا  نوکی  نأ  هرورـضلا  نم  روصق و  صقن و  نع  اـیلاخ  اـم  نکمم  نوکی  ـال  نأ  هرورـضلا 

یلإ اذـکه  كالفألا و  ملاع  یف  امم  دـشأ  رثکأ و  رـصانعلا  ملاع  یف  سوفنلا و  ملاع  یف  امم  رفوأ  رثکأ و  عئابطلا  ملاع  یف  و  لوقعلا -
هیرشلا هسخلا و  هیاهن  یلإ  تغلب  نإ  اهنأ و  ملعتـس  ءایـشألا و  لوبقل  دادعتـسالا  هوقلا و  الإ  اهیف  هیریخ  هکرتشم ال  هدام  یلإ  یهتنی  نأ 
هسخلا نم  فرشلا  یلإ  و  صقنلا - دعب  لامکلا  یلإ  عجری  دوعی و  اهببسب  دوجولا  نأ  اهلک و  تاریخلا  ثودحل  هلیسو  اهنکل  اهتاذ  یف 
اهمادعأ لبقی  اهلک و ال  روصلا  لبقی  نأ  اهل  نکمی  مدعلل و ال  هلباق  هروصلل  هلباق  اهنأ  امک  هداملا  هذـه  طوبهلا و  نم  دوعـصلا  یلإ  و 

.اهتالباقم و 

لعافلا نأل  لب  اهلعفی  العاف  نأل  اهتوبث  سیلف  هلبجلا  یف  تاروصقلا  تاناصقنلا و  مادعألا و  باب  نم  یه  یتلا  رورشلا  نإ  لوقن  نذإف 
یلإ سایقلاب  تاریخ و  اهـسفن  یف  یه  ءایـشأب  قحلت  یتلا  رورـشلا  امأ  رخآ و  یـش ء  یلإ  ساـیقلاب  اریخ  تسیل  یتلا  یه  اـهلعفی و  مل 

هوهشلا و بضغلا و  دوجوک  تاوذلا و  نم  اهریغ  هیحلا و  عبـسلا و  نانـسلا و  فیـسلا و  ءاملا و  رانلا و  دوجوک  رورـش  ءایـشألا  ضعب 
نم ببس  نیببس  نم  یه  امنإف  لاعفألا  نم  کلذ  ریغ  لتقلا و  نعطلا و  برضلا و  دوجوک  تافـصلا و  نم  اهریغ  هنطیـشلا و  هزبرجلا و 

لعفی نأ  بجو  هنأل  لعافلا  ههج  نم  ببـس  تالباقتملل و  هلباق  نوکت  نأ ال  اعنتمم  ناک  مدـعلا و  هروصلل و  هلباـق  اـهنأل  هداـملا  ههج 
.هلعفل هدام  یف  یقال  اذإ  صاخلا  هلعف 

لعفت نأ  لاحملا  نمف  اهلعف  لعفت  یه ال  اهدوجو و  لصح  دـق  نوکی  وأ  هداضتم  لاعفأ  اهتاوذـل  هلاعفلا  يوقلل  نوکی  نأ  هلاحتـسا  و 
اذإ ناسنإ  وضع  عطقی  اهلجأل و ال  یتلا  ضارغألا  فیـسلا  لعفی  نأ  وأ  هتقال  ناسنإ  ندـب  قرحت  اـهنم و ال  هدوصقملا  ضارغـألا  راـنلا 

برض
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رمألا نکل  داوملا  ضعب  یف  اهنم  ضرعی  تافآل  اعبتتـسم - ءایـشألا  هذـه  دوجو  یف  عفاـنلا  ضرغلا  نوکی  نأ  نم  دـب  نکی  ملف  هیلع  هب 
.هعیبطلا یف  اهنم  دوصقملا  ریخلا  وه  مئادلا  رمألا  يرثکألا و 

نم همالـسلا  فنک  یف  اهیف  مه  یتلا  مهتاقوأ  اضیأ - نورـضتسملا  نیرـضتسملا و  نم  رثکأ  ـالثم  راـنلاب  نیعفتنملا  نإـف  يرثکـألا  اـمأ 
.مهرارضتسا نامز  نم  رثکأ  قارتحالا 

عفانملا كرتی  نأ  یلوألا  هیانعلا  هیلزألا و  هدارإلا  یف  نسحی  ملف  رانلا  لثم  دوجوب  الإ  ظفحتـست  ـال  هریثک  اـعاونأ  نـألف  مئادـلا  اـمأ  و 
عفانملا هیعونلا و  همئادـلا  هضئافلا  تاریخلا  كرتی  نأ ال  تضتقا  هیهلإلا  همکحلاف  هیلقأ  هیرـش  ضراوعل  همئادـلا  تاریخلا  هیرثکـألا و 

.ضرعلاب یضقم  رشلا  تاذلاب و  یضقم  ریخلاف  هیرثکأ  همئاد و ال  ریغ  هیصخش  رومأ  یف  رورش  لجأل  هیرثکألا 

اهتروصب ءایـشألا  عیمج  دوجو  نع  هرابع  وه  يذـلا  یهلإلا - ءاـضقلا  ملاـع  یف  دـجوی  ـال  يدوجولا  رـشلا  نم  مسقلا  اذـه  نأ  ملعا  و 
دـسألا یلقعلا و  سرفلا  یلقعلا و  ناسنإلا  یلقعلا و  ءاملا  اذک  (1) و  اهیف رش  هیلقعلا ال  رانلاف  اهصئاقن - هداملا و  نع  اهـصولخل  هیلقعلا 

وه يذلا  ردـقلا  ملاع  یف  رورـشلا  دـجوی  امنإ  و  ضحم - ریخ  اهلک  لب  اهل  هیرـش  ءایـشألا ال  رئاسل  هیلقعلا  روصلا  رئاس  اذـک  یلقعلا و 
- عنامت داضت و  نم  ولخی  ینامسجلا ال  دوجولا  اذه  مولعملا و  اهردقب  اهریدقت  اهمیـسجت و  و  ءاضقلا - ملاع  یف  یتلا  روصلا  لیـصفت 

نإف ناکمإلا  وه  هداملا  دوجو  عبنم  نأ  امک  هداملا - یه  هقرفتلا  عبنم  هدـحولا و  هیعمجلا و  کلت  نامدـعی  ریثکتلا و  هقرفتلا و  نابجوت 
اهتالامک اـهتادوجو و  بوجو  ههج  نم  ـال  اـهتاناصقن  اـهتاناکمإ و  ههج  نم  وه  اـمنإ  هلاـعفلا - لوقعلا  نم  هیناـمرجلا  داوملا  رودـص 

.تملع امک  اهدوجو  نم  دب  صقنلا و ال  رورشلا و  عبنم  یلویهلاف 

هردـق هنیعب  هیلإ  يدأتی  طسو  ریغب  وأ  طسوب  هل  مزال  یـش ء  لک  نأل  خیـشلا  لوق  دـنع  تاراشإلا  حرـش  یف  هر  یـسوطلا  ققحملا  لاـق 
ایدأت لوألا  هئاضق  لیصفت  وه  يذلا 

، هیف يذلا  یئزجلا  ءاملا  داضت  کلایخ ال  یف  یتلا  هیئزجلا  رانلا  لب  هیف  يذلا  یلکلا  ءاملا  داضت  کلقع ال  یف  یتلا  هیلکلا  رانلا  لب  - 1
هدق س 
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یتلا هیئزجلا  هیلکلا و  تادوجوملا  روص  عیمج  ناک  امل  هریرقت  یف  لوقأ  هرابعلا  هذهب  تملع  امک  نوکی  بجی ال  ام ال  ناک  ذإ  ابجاو 
یف هداملاب  اهنم  قلعتی  ام  داجیإ  ناک  اهایإ و  بجاولا  لوـألا  عادـبإب  یلقعلا  ملاـعلا  یف  هلوقعم - یه  ثیح  نم  هلـصاح  اـهل  هیاـهن  ـال 

ایـضتقم یهلإلا  دوجلا  ناک  و  هرثکلا - کـلت  نع  الـضف  اـعم  نیتروص  لوبقل  هئیهتم  ریغ  یه  ذإ  اـعنتمم  عادـبإلا  لـیبس  یلع  هداـملا -
(1) ریغ انامز  هتمکح  فیطلب  ردق  لعفلا  یلإ  روصلا  کلت  لوبق  نم  هوقلاب - اهیف  ام  جارخإ  اهیف و  روصلا  کلت  عادبإب  هداملا  لیمکتل 

هدوجوم نامزلا  کلذ  عیمج  یف  روصلا  ریـصتف  دـحاو  دـعب  ادـحاو  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  رومألا  کلت  هیف  جرخی  نیفرطلا - یف  عطقنم 
یلع هلمجم  یلقعلا  ملاعلا  یف  تادوجوملا  عیمج  دوجو  نع  هرابع  ءاضقلا  نأ  ملعاف  کلذ  ررقت  اذإ  اهب و  هلماک  هداملا  اـهداوم و  یف 

یف ءاج  امک  دحاو  دـعب  ادـحاو  هلـصفم  اهطئارـش  لوصح  دـعب  هیجراخلا   (2) اهداوم یف  اهدوجو  نع  هرابع  ردـقلا  عادـبإلا و  لـیبس 
هرم ردقلا  ءاضقلا و  یف  هدوجوم   (3) اهعم ام  هیلقعلا و  رهاوجلا  ٍمُوْلعَم و  ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهِنئازَخ َو  انَدـْنِع  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  لیزنتلا َو 

هدوجوم اهعم  ام  هینامسجلا و  نیرابتعاب و  هدحاو 

هدق س  صصخم ، الب  صیصختلا  مزلی  میدقلا و ال  یلإ  ثداوحلا  طبترت  اهئازجأب  کلذک  هیرود  هکرح  ردق  اذک  و  - 1
ینیعلا هیکلفلا ال  هعبطنملا  سوفنلا  روص  ینعأ  یملعلا - ردقلا  وه  دارملا  نأ  یلع  لدی  هردق  هنیعب  هیلإ  يدأتی  خیشلا  لوق  تلق  نإ  - 2
ینامزلا یلع  همدـقملا  بابـسألا  نم  هیـضرعلا  هیدأتلا  یلع  هیدأتلا  هرـس  سدـق  ققحملا  لمح  دـق  تلق  هیلإ  يدأـتملا  ریغ  يدأـتملا  ذإ 

هذـهب يروضحلا  ملعلا  نم  هدـنع  قحلا  یلإ  هفیطل  هراشإ  کلذـب  راشأ  هلعل  هجو و  اـضیأ  اـهل  ناـک  نإ  هیلوطلا و  هیدأـتلا  ـال  ناـمزلاب 
هدق س  هیئزجلا ، تادوجولا 

هلـصفم و اهداوم  یف  یـش ء  لک  دوجو  وه  هفیرعت - نم  ملع  ام  یلع  ردـقلا  نأ  امهدـحأ  نالاکـشإ  هر  ققحملا  مالک  رهاظ  یلع  - 3
امهیناـث هدـحاو و  هرم  ینعملا  اذـهب  ردـقلا  ءاـضقلا و  یف  نوکت  نأ  نکمی  فیک  داوـملا و  یف  نوـکت  نأ  نکمی  ـال  هیلقعلا  رهاوـجلا 

هعفد عادـبإلا  لیبس  یلع  یلقعلا  ملاعلا  یف  یلاعت  هنع  هضئاف  تادوجوملا  عیمجل  هیلقعلا  روصلا  دوجو  وه  اقباس  ملع  اـم  یلع  ءاـضقلا 
هیلقعلا ال رهاوجلا  یف  ءاضقلاف  اذه  یلعف  اذـه  یلإ  ریـشی  هیئزجلا  هیلکلا و  تادوجوملا  روص  عیمج  ناک  امل  ققحملا  لوق  نامز و  الب 

یلاعت يرابلا  ملع  یف  هدوجوم  اهلک  هیلقعلا - رهاوجلا  نأ  دارملا  نإف  حلطصملا  وه  ام  ریغ  انه  ردقلا  ءاضقلا و  نأب  امهعفد  .سکعلا و 
لقعلا ریغ  هیلقعلا  رهاوجلاب  نأ  وأ  ردـقلا  وهف  یلیـصفتلا  فشکلا  نیع  یلامجإلا - ملعلا  کلذ  نإ  ثیح  نم  ءاـضقلا  وه  لاـمجإلاب و 

هیف اهروص  دوجوف  لوقعلا  عیمج  لوألا ال  لقعلا  نوکی  نأ  زوجی  ققحملا  مالک  یف  یـضم  يذلا  یلقعلا  ملاعلاب  دارملا  اذـک  لوألا و 
هیلقعلا رهاوجلا  نوک  امأ  هیلع و  اوحلطـصا  ام  ریغ  اضیأ  ردقلا  اذـه  ردـق و  اهتایهام  رابتعاب  هلـصفم  ءاضق و  هطاسبلا  وحنب  يأ  هلمجم 
فلتخم عضاوملا  یف  یف  ینعم  نإف  هجوب  هکرحلا  یف  نامزلا  هجوب و  نامزلا  یف  هکرحلا  نأ  امک  لهـس  هرمأف  سکعلاب  وأ  ءاضقلا  یف 

كردملاب و كاردإلا ال  وحنب  لصفملا - لمجملا و  نیب  توافتلا  نأ  لجأل  هدـحاو  هرم  امهیف  اهدوجو  نوک  هعـضوم و  یف  ررق  امک 
هبلغب هیئاوسلا  هبلغل  هیبوبرلا  عقص  نم  تسیل  ذإ  هرم  ردقلا  یف  هلصفم  هرم و  ءاضقلا  یف  هلمجم  هدوجوم  اهنأ  مولعمف  تاینامـسجلا  امأ 

وه ام  یلع  المحی  نأ  نکمی  .یلقعلا و  ملاعلا  یف  هلمجم  اهدوجو  يوس  ینیعلا  ردـقلا  یف  یلیـصفت  دوجو  اهلف  اهیلع  هداـملا  ماـکحأ 
اهنأ قـحف  رهد  تباـثلا  یلإ  تاریغتملا  هبـسن  نأ  تملع  دـق  هیعادـبإلا و  هیلقعلا  رهاوـجلا  عقـص  نم  تاـینایکلا  ظـحالی  حلطـصملا و 

فالخب امهلایح - یلع  مکح  رثأ و  امهل  قبی  مل  طاحملا  یئزجلاف و  طیحملا  یلکلا و  ظحول  اذإف  هیرهد  هدـحاو  هرم  اـمهیف  هدوجوم 
ام ملعب  هقوبـسم  لب  اهقوف  امب  هطیحم  ریغ  اهنأ  مولعم  دوجو و  اذهف  هداملاب  قلعتلا  ناکمل  طرـشب ال  هذوخأم  اهنإف  هینامـسجلا  رهاوجلا 
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دوجو ذإ ال  هدـحاو  هرم  ردـقلا  ءاضقلا و  یف  هدوجوم  هیلقعلا  رهاوجلا  تامکاحملا و  بحاص  لاق  رخآ 76  دوجو  كاذ  اهب و  اـهقوف 
لزألا یف  هرم  نیترم  امهیف  هدوجوم  یهف  هینامسجلا  ضارعألا  روصلا و  امأ  لیـصفتلا و  لامجإلا و  يرابتعاب  نکل  لزألا و  یف  الإ  اهل 

هدق س  انرکذ ، ام  هلیصفت  لمجم  وه  همالک و  یهتنا  هلصفم  لازی  امیف ال  هرم  هلمجم و 
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نأ نم  بجعلا  تیضقل  ملاعلا  اذه  یف  هللا  همحر  راثآ  یلإ  ترظن  ول  تاحیولتلا  یف  یقارشإلا  خیشلا  لاق  همالک و  یهتنا  نیترم  امهیف 
ریغ یلإ  لوبقلا  هوق  تاذ  یلویه  تدـجو  یهانتملا  ریغ  ناکمإلا  اهءارو  یقبی  دـح  یلع  فقت  نأ  زئاج  ریغ  ناک  اـمل  هیهلـإلا  همحرلا 

هرئاد هیکلف  صاخـشأ  تدـجوف  ام  رمأ  ددـجت  نم  ضیفلا  ددـجتل  اضیأ  دـب  ناک ال  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  لعفلا  هوق  يدابملل  امک  هیاهنلا 
مئادلا ریخلا  حشر  تاکربلا و  لوزن  باب  حتفنیف  کلذـک  لباق  هانتم و  ریغ  لعاف  یلإ  مضنی  هانتم  ریغ  دادعتـسا  اهعبتی  هیولع  ضارغألا 

لصحی دابآلا و  لازآلا و  یف 
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ناسنإلل امک  فرـشأ  سفن  لوبق  دادعتـسا  لمنلل  ناک  ول  هیف و  ریغت  ـال  بهاولا  أدـبملا  ذإ  هدادعتـسا  بسحب  لـباق  لـک  یلع  ضیفلا 
.ضایفلا لقعلا  ضیف  نم  اهیف  لصحل 

نادـبألا عم  نادـبألا و ال  نود  هعفد  اهیف  نکمملا  جورخ  زئاـج  ریغ  ناـک  هقطاـنلا و  سفنلا  یلویهلاـب  قلعتی  اـم  فرـشأ  ناـک  اـمل  مث 
.همالک یهتنا  تلمک  اذإ  اهبر  یلإ  هعجار  نرق  دعب  انرق  اهبهاو  ضیف  نم  سوفن  لصحی  تادادعتسالا  راوکألا و  راودألا و  بسحبف 

یف داضتلا  هلاحتـسالا و  عوقو  اهترورـض  نم  هیلزألا - هیانعلا  اهتـضتقا  یتلا  سوفنلا  صاخـشألا و  یف  هیاهناللا  نأ  حضتا  نیبت و  دـقف 
هیهانتم و ال ریغ  صاخـشأ  دوجو  نکمأ  ام  داسفلا  نوکلا و  ول ال  داسفلا و  نوکلا و  حـص  امل  داضتلا  ـال  ول  داـسفلا و  نوکلا و  ملاـع 
هیقطنلا و هیهانتملا  ریغ  سوفنلا  یه  نیتلیبقلا و  نم  فرشأ  یه  یتلا  هیناویحلا و ال  هیهانتملا  ریغ  سوفنلا  یه  اهنم و  فرشأ  یه  یتلا 

نم يداملا و  يردـقلا  اـهدوجو  مزاول  نم  لـب  لـعاف  لـعفب  تسیل  اـهنأ  تملع  دـق  ضعبل  اهـضعب  اداـضم  تاـیفیکلا  روصلا و  نوک 
داوجلا و إدبملا  نم  ضیفلا  ماود  حص  ام  داضتلا  ول ال  هنأ  حصف  اهداضت  لامک  هب  لصحی  لادتعالا و  عقی  یتح  اهنیب  لعافتلا  هرورض 
ناکمإلا و نمکم  یف  نکمی  ام  رثکأ  یقب  دوصقملا و  لین  لصحی  اهب  یتلا  هایحلا  لوبق  نع  يرـصنعلا  ملاـعلا  لـطعتل  دوجلا و  فقول 

.ُهُدیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  هناحبس  لاق  دق  هیلإ و  عوجرلا  یلاعت و  هللا  یلإ  رفسلا  كالسلل  نکمی  مل  تحبلا و  مدعلا  متک 

تیملا یلإ  لصی  هیلإ  هتیرشل  هبسن  اریثک ال  اریخ  هیف  نأ  ملعل  رورشلا  ءاحنأ  يوقأ  نم  روهمجلا  هدعی  يذلا  توملا  رمأ  یف  لمأت  نم  و 
نع الـضف  سفنتلا  مهنکمی  یتح ال  ناکملا  قاض  سانلا و  یلع  رمألا  دتـشال  توملا  عفترا  ول  هنإف  هریغ  یلإ  لصاولا  اـمأ  هریغ  یلإ  و 

دوجولا اذه  نع  هصالخف  هیلإ  لصاولا  ریخلا  امأ  تیملا و  نم  الاح  أوسأ  کلذ  دـنع  یح  هنأ  ضورفملاف  برـشلا  لکألا و  هکرحلا و 
هللا ءاش  نإ  هنیبنس  امک  همحرلا  یلإ  هلآم  نحملا و  تافآلل و  ضرعملا  يویندلا 
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رشلا ریخلا و  هلأسم  یف  سانلل  تعقو  ماهوأ  عفد  یف  ( 6  ) لصفلا

رشلا یلع  بلاغ  هیف  ریخلا  يذلا  یناثلا  مسقلا  نأ  اهنم 

.هضحم تاریخ  اهلک  تادوجوملا  نوکی  یتح  الصأ  رش  هیرتعی  هجو ال  یلع  يرابلا  نع  دجوی  مل  مل 

دوجولا یف  نکمم  وه  دوجولا و  نم  مسقلا  اذـه  یف  نکمم  ریغ  اذـه  ناک  ذإ  هسفن  ریغ  یـشلا ء  ناکل  کلذـک  ناک  ول  هنأب  بیجأ  و 
هیلکلاب و هدرجملا - هیلقعلا  روصلا  ءایشألا  یلع  ضایفلا  لوألا  ربدملا  نع  ضاف  دق  هنإف  دوجولا  نم  لوألا  طمنلا  یف  هناکمإل  قلطملا 

طمنلا اذه  یقب  راضملا و  دسافملا و  نع  هعفترملا  تاوذلا  هردـقتملا  هیوامـسلا  عئابطلا  قلعتلا و  نم  ام  اوحن  هقلعتملا  هیـسفنلا  روصلا 
.دادضألا مادعألا و  يوقلا و  هطلاخمب  الإ  هدوجو  نکمی  يذلا ال  یناثلا 

نم رانلا و  ریغ  رانلا  لعجی  مل  مل  تلق  کنأکف  رش  اهمزلی  هجو ال  یلع  مسقلا  اذه  عاونأ  دحأ  یه  یتلا   (1) رانلا دجوت  مل ال  تلق  اذإف 
.هقرحت قیرحلا و ال  نم  عنام  کسان و ال  بوث  سمت  اران و  رانلا  نوکی  نأ  لیحتسملا  نم  رانلا و  ریغ  رانلا  لعجی  نأ  لیحتسملا 

لیلق رشلا  ریثک و  ملاعلا  یف  ریخلا  نأ  متمعز  مکنأ  اهنم  و 

عاونأ یف  انرظن  اذإ  نحن  و 

ایرورـض اهتیلعف  ریخلا و  عوقو  ناک  ناث  لامک  نادقف  وأ  اهلدبت  وأ  هروص  داسفک  رـش  هداملا  ملاع  یف  ققحتی  مل  ول  رخآ  ریرقتب  و  - 1
عون لعفلاب و  هدوجوم  تادرجملا  هدرجم و  تایداملا  دوعی  هداملا و  عفتریف  هیناثلا  یلوألا و  تالامکلا  نادقف  ناکمإ  کلذب  عفترا  و 
ملاعب هناحبـس  هللا  فتکی  مل  مل  انلوق  یلإ  رورـشلا  نم  ایلاخ  هداملا  ملاـع  قلخی  مل  مل  اـنلوق  ینعم  دوعیف  درف  یف  هرـصحنم  اـهنم  لـک 

عفنلا و هداعـسلا و  ققحتل  ینعم  نأ ال  رهظی  کلذـب  مهفاف و  اریثک  اریخ  هیف  نأ  باوجلا  رـش و  اـهیف  هداـملا و  ملاـع  قلخ  مل  درجتلا و 
ط ناکمإ ، اهلباقی  امل  اهل و  امم  لیبقلا  اذه  نم  ام  باقعلا و  هیصعملا و  ررضلا و  هواقشلا و  ققحت  ول ال  اهرظانی  ام  باوثلا و  هعاطلا و 

دم
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هئیس لامعأ  هحیبق و  لاعفأ  دوجول  رورشلا  مهیلع  بلاغلا  اندجو  هدارفأ  رثکأ  یلإ  انرظن  اذإ  عیمجلا و  فرشأ  ناسنإلا  اندجو  تانئاکلا 
لهجلا هیلمعلا و  هوـقلا  بسحب  بضغلا  هوهـشلا و  هعاـط  مهیلع  بلاـغلا  هلمجلاـب  و  هلطاـب - تاداـقتعا  هـیدر و  تاـکلم  قـالخأ و  و 

هداعـسلا نع  ناعنام  یبقعلا  یف  هواقـشلل  نابجوم  سفنلل  ناملوم  داعملا  یف  نارـضم  نارمـألا  ناذـه  هیرظنلا و  هوقلا  بسحب  بکرملا 
رـصانعلا و ملاع  ءانب  ناوکألا و  هذه  دوجول  یمظعلا  هیاغلا  يوصقلا و  هرمثلا  وه  يذلا  عونلا - اذـه  یلع  ابلاغ  رـشلا  نوکیف  هیورخألا 

ادج ریقح  کلذ  عم  وهف  هواقش  قیقحتلا  یف  یه  یتلا  هیویندلا  هداعسلا  وه  يذلا  بعللا  وهللا و  هوهشلاب و  عاتمتـسالا  امأ  و  ناکرألا -
.میلألا باذعلا  میحجلا و  ران  نم  هنوبستکی  هیقیقحلا و  هداعسلا  نم  هنومرحی  ام  یلإ  هبسنلاب 

.ماسقأ هثالث  یلع  یلوألا  هأشنلا  یف  مهلاوحأ  ایندلا و  یف  مهلاوحأک  یبقعلا  یف  سانلا  لاوحأ  نأب   (1) اذه نع  بیجأ  و 

.هحصلا نسحلا و  یف  نوغلابلا  مه  لوألا 

.طسوتلا تاجرد  یف  مهتوافت  یلع  رثکألا  مه  امهیف و  نوطسوتملا  یناثلا  و 

عومجم یلإ  مهتبسن  اذإ  نیطسوتملا و  نم  لقأ  ءالؤه  و  تاهاعلا - مقـسلا و  حبقلاب و  نوونمملا  ناصقنلا  یف  نوغلابلا  ثلاثلا  مسقلا  و 
.ماسقأ هثالث  یلع  هرخآلا  یف  سوفنلا  لاوحأ  کلذکف  مهیلإ  هبسنلاب  هراقحلا  هلقلا و  نم  نوکی  ام  هیاغ  یف  اوناک  نیلوألا  نیمسقلا 

.هیلمعلا همیرکلا  تاکلملا  ءانتقا  و  هیرظنلا - هیمکحلا  تالامکلا  لیصحت  یف  نوغلابلا  نیتوقلا  یف  نولماکلا  لوألا 

دعبلا فرشألا و  فرطلا  یلإ  برقلا  نم  کلذ  یف  مهبتارم  توافت  یلع  بلغألا  رثکألا و  مه  کلذ و  لیصحت  یف  نوطسوتملا  یناثلا 
.لذرألا یلإ  هنع 

اذإ ریثکب و  یناثلا  مسقلا  نم  اددـع  لقأ  ءالؤهف  قالخأ - هءادر  یف  نونعمملا  هبکرملا  هطیـسبلا و  تالاهجلا  یف  نوغلابلا  مه  ثلاثلا  و 
اوناک نیلوألا  نیمسقلا  عومجم  یلإ  مهتبسن 

هدق س  نوقحاللا ، هعبت  تاراشإلا و  یف  سیئرلا  خیشلا  وه  بیجملا  - 1
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.نیتأشنلا اتلک  یف  هرفاو  هبلغ  همالسلا  همحرلا و  لهألف  هراقحلا  هلقلا و  هیاغ  یف 

كالهلا کلهی  امنإ  لب  كدـنع  نعقی  دـحاو و ال  عون  هرخآلا  یف  هداعـسلا  نأ  كدـنع  نعقی  ـال  تاراـشإلا  یف  سیئرلا  خیـشلا  لاـق 
عضت سانلا و ال  صاخشأ  لقأ  یف  کلذ  هنم و  دح  هلیذرلا و  نم  برض  باذعلل  ضرعی  امنإ  هلیذرلا و  لهجلا و  نم  برـض  دمرـسلا 
لوقأ همالک  یهتنا  هللا  همحر  عسوتسا  دبألا و  یلإ  افرـص  ایاطخلا  لهجلا و  لهأ  نع  هفورـصم  ددع و  یلع  افقو  هاجنلا  لعجی  نم  یلإ 

دعاوقلا هینامیإلا و  لوصألا  یف  ناـعمإلا  نأ  ـالإ   (1) تایاورلا صوصنلا و  ضعب  رهاوظل  ایفانم  ناـک  نإ  هلبق و  يذـلا  مـالکلا و  اذـه 
نم رخآ  طمن  فشکلا  هفرعملا و  لهأل  هاجنلا و  همالسلا و  لهأ  نم  نوکی  نأ  بجو  هرخآلا  یف  سانلا  رثکأ  نأب  مزجلا  یطعی  هیلقعلا 

.هللا ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  هرکذ  یجیس ء  ماقملا  اذه  یف  قیقحتلا 

داحآ عیمج  غلبی  جهن  یلع  نوکی  نأ  بجی  ماظنلا  هبیترت  و  هللا - هضافإ  نم  یعیبط  عون  لک  قلخ  نأ  یلع  مئاق  یمللا  ناهربلا  نأ  یلع 
نأ بجی  نکل  ماود - ریغ  نم  هیقافتالا  هردنلا  لیبس  یلع  الإ  محازم  عنام و ال  ریغ  نم  اهب  صاخلا  اهلامک  یلإ  اهرثکأ  وأ  عونلا  کلذ 

امهدعب يذلا  یناثلا ال  لوألا و  لامکلا  وه   (2) هیف انمالک  يذلا  نأ  ملعی 

یف ریـصقتلا  ذإ  هرکذ  ام  یلع  لدـی  ُروُکَّشلا ال  َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  یلاعت َو  هلوق  لثم  امهلثمب و  هضراعم  تاـیاورلا  هاـفانم و  دـجأ  مل  - 1
رکشلا یف  هلقلا  نأ  عم  هغلابملا  هغیص  وه  فرشألا و  فرطلا  یف  روکشلا  هدارإ  زاوجل  هاجنلا  لصأ  نم  رصقملا  نوک  یفانی  رکـشلا ال 

هدق س  يدابع ، یف  هیفیرشتلا  هفاضإلاب  هضراعم 
یـش ء لک  نأل  صخـشلا  دادعتـسا  بسحب  وأ  عونلا - هوق  بسحب  لامکلا  وه  تاذلا  لامک  مدع  رـشلا  نإ  انلق  يذـلا  لامکلا  يأ  - 2

کلذـک سیل  ام  تالامکلا  نم  امهدـعب  امب  دارملا  لازغلا و  نم  ودـعلا  دـسألا و  نم  هلوصلاک  صوصخم  لاـمک  هنم  بولطملا  اـمنإ 
اهمدـعف سانلا  رثکأ  داوم  اهل  دعتـسی  هقلطملا و ال  هیناسنإلا  هعیبطلا  یف  هذوخأم  ریغ  یهف  سانلا  رثکأ  یلإ  هبـسنلاب  همکحلاب  لثم  امک 

نإ انلق  يذلا  لامکلا  نأ  هیف  انمالک  يذلا  هلوقب  دارملا  و  بوغرم - لادـلا  نم  جـیوعتلا  بولطم و  فلألا  نم  میوقتلاف  مهل  ارـش  سیل 
- هدـعب امب  بسنأ  لوألا  هلبق و  امب  بسنأ  اذـه  امهدـعب و  ام  یناثلا ال  لوألا و  لامکلا  وه  اهلامک  یلإ  لصت  نأ  دـب  عون ال  لک  دارفأ 

هدق س  هانینثتسا ، يذلا  وه  خیشلا و  لوق  ینعأ 
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هللااب و ءافرع  ءامکح  اونوکی  نأ  یناثلا  لوألا و ال  مهلاـمک  یـضتقم  سیل  ثاـنإ  مه  اـمب  ناـسنإلا  دارفأ  نأ  ملعی  نأ  تـالامکلا و  نم 
سانلا نم  رخآ  عون  هقیقحلا  یف  مه  هصوصخم  هفئاط  عابط  یف  لب  سانلا  رثکأ  هلبج  یف  سیل  اذه  نإف  رخآلا  مویلا  هتایآ و  هتوکلم و 

هرس و هنیط  نم  هیناثلا  هرطفلا  هأشن  ثیح  نم  دحاو و  عون  یلوألا  هأشنلا  ثیح  نم  هنأ  یلإ  انرـشأ  دق  ناسنإلا  نإف  مهاوس  امل  فلاخم 
.داعملا ثحب  یف  هحرش  یجیس ء و  امک  اهلباقت  هواقش  هلجأل و  هداعس  هصخی و  لامک  مهنم  عون  لکل  هریثک و  عاونأ  هنطاب 

نأ امإ  بجاولا و  نم  بیرق  عفان  وأ  بجاو  رمأ  بسحب  ارش  نوکی  هنأ  امإ  مدعلا  ینعمب  وه  يذلا  رشلا  نأ  ملعا  افـشلا  یف  خیـشلا  لاق 
تالامکلا نم  لضف  وه  ام  لیبس  یلع  ناکل  دجو  ول  لوألا و  یف  نکمم  وه  يذلا  رمألا  بسحب  ارـش  لب  کلذ  بسحب  ارـش  نوکی  ال 

سیل هذه و  هانینثتـسا  يذلا  وه  هیف و  نحن  يذلا  ریغ  مسقلا  اذـه  هیف و  نکمملا  عابط  نم  هل  یـضتقم  هیناثلا و ال  تالامکلا  دـعب  یتلا 
نم ارش  سیل  کلذ  نإف  کلذ  ریغ  وأ  هسدنهلاب  وأ  هفسلفلاب  لهجلاک  عونلا  بجاو  یلع  دئاز  رابتعا  بسحب  لب  عونلا  بسحب  ارش  وه 

صخش وأ  ناسنإ  صخش  هاضتقا  اذإ  ارش  نوکی  امنإ  هنأ  فرعتس  معی و  نأ  یف  حالص  لامک ال  بسحب  رش  وه  لب  سان  نحن  ام  ههج 
تادادعتسالا کلذل  دعتسا  هیلإ و  قاتشا  کلذ و  نسح  هدنع  تبث  دق  هنأل  لب  سفن  وأ  ناسنإ  هنأل  صخـشلا ال  هیـضتقی  امنإ  هسفن و 

نکی مل  اذإف  لوألا  لامکلا  ولتت  یتلا  هیناثلا  تالامکلا  یلإ  هثاعبنا  عونلا  هعیبط  ءاقب  یف  یشلا ء  هیلإ  ثعبنی  امم  سیلف  کلذ  لبق  امأ  و 
.هترابع یهتنا  عابطلا  یف  ناک  هل  یضتقم  ام  رمأ  یف  امدع  ناک 

هللا ءاضقب  اعقاو - لئاذرلا  نم  هب  فصتی  وأ  یصاعملا  نم  ناسنإلا  نع  رتسی  ام  ناک  اذإ  هنأ  اهنم  و 

ابجاو اهعوقو  ناک  اذإ  یبأ و  وأ  ناسنإلا  عاش  هرورـضلاب - هنم  ماثآلا  یـصاعملا و  کلت  عوقو  بجیف  هب  متفرتعا  امک  هردـق  یف  الخاد 
فیعـضلا ناسنإلا  بذعی  نایـصعلا و  لهأ  کلذب  بقاعی  نأ  نع  ناسحإلا  دوجلا و  عبنم  وه  يذـلا  لج  بجاولاب  قیلی  الف  ایرارطـضا 

فالخ یلإ  بسنی  کلذ  نإف  رارطضالا  لیبس  یلع  هنع  هرودص  بجی  لعف  یلع  زجاعلا 
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ِناسْحِْإلا َو ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  فیک و  یلاعت - بجاولا  یلع  لاحم  کلذ  ناودعلا و  روجلا و  یلإ  لب  ناسحإلا  لدـعلا و  یـضتقم 
.ِیْغَْبلا ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیِإ 

دراولا امنإ  نیئیسملا و  هیصعم  نینسحملا و  هعاط  نع  يرب ء  نیملاعلا و  نع  ینغ  هللا  نأ   (1) ءامکحلا دعاوق  یضتقم  یلع  باوجلا  و 
نأ هشحوملا ال  هیذوملا  تاملظلا  هملؤملا و  تارودـکلاب  اهرهوج  خـیطلت  اهریـصقت و  یلع  وه  امنإ  ایندـلا  هقراـفم  دـعب  سفنلا  یلع 
اذـه یف  لصاحلا  باقعلا  نم  نوری  امم  هماعلا - سوفنلا  مهوتی  امک  اهلاعفأ  یف  اهنم  مقتنی  اهیذؤی و  اهبقاعی و  یجراخ  مقتنمل  اهباقع 

جئاـتن هحیبق و  لاـعفأ  (2) و  لامعأ مزاول  نم  کلانه  تابوقعلا  نإف  کلذـک  هیورخألا  رومـألا  تسیل  هیجراـخلا و  بابـسألاب  ملاـعلا 
سفنلا تقراف  اذإف  اهمیحج  دوقو  اهعم  اهنارین و  بطحل  هلامح  یهف  هئیس  تاکلم  هیدر و  تائیه 

لاـعفألا نیب  قرفلا  نأ  وه  رخآ و  باوج  كاـنه  لاـمعألا و  جـئاتن  کلـسم  یلإ  باـقعلا  باوثلاـب و  هازاـجملا  کلـسمل  عاـجرإ  - 1
لعفلاب ءاضقلا  قلعت  نإ  مث  رباکم  ـالإ  هرکنی  ـال  يرورـض  اـهب  ءاـضقلا  قلعت  نع  رظنلا  عطق  عم  هیرارطـضالا  وأ  هیربجلا  هیراـیتخالا و 

نع یـضقملا  فلخت  الإ  ایرایتخا و  دـکؤی  هب  ءاضقلا  قلعت  لب  فلخلا  کلذ  نم  مزل  ایرارطـضا  هنوک  بجوتـسا  ول  هدـحب  يرایتخالا 
قلعتملا هدـحب  يرایتخالا  لـعفلاف  ربجلا  ریخـستلا و  نیب  مهنم  هنوک  طـلخ  اذـه  نأ  رهاـظلا  لاـحم و  یلاـعت  هئاـضق  یف  وه  ءاـضقلا و 

دم ط  رایتخالا ، دیق  طوقس  عم  لعفلا  قاح  دارملا  نأ  هلاحم ال  عقاو ال  یلاعت  هل  دارم  يرایتخالا  لعفلا  نأ  ینعمب  يریخست 
هیقالخلا اهل  تاکلملا  تاکلملا و  لوصحل  أشنم  ریصت  لامعألا  ررکت  يأ  سدقملا  عرـشلا  یف  دراولا  لامعألا  مسجت  ینعم  اذه  و  - 2

یف غبـصنی  رونلا  اهردقب و  هیدوألا  یف  دوجولا  ءام  ضیف  کلملا و  هکلملا و  هدام  داحتا  کلذ  رونی  هنأش و  لج  قالخلا  ریدقلا  نذإب 
تایحلا روص  صرحلا و  هکلمل  لمنلا  روصک  اههباشت - روص  اهبسانت و  لالظأ  تاکلملل  نوکت  هلمجلاب  اهغبـصب و  هیجاجزلا  لباوقلا 

يا هتشر  دوخ  يردزق  ریرح  رو  يا  هتشک  دوخ  يا  هتسخ  يراخ  رگ ز  لیق - ام  معن  امهریغ و  امهیلع  سق  هیذألا و  هکلمل  براقعلا  و 
هدق س  ، 
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تاقرحلا تیربک  هیمیحجلا و  تالعـشلا  هدام  اهیف  یندبلا و  باجحلا  لاز  هلوذرملا و  تائیهلا  همومذـملا و  تاکلملاب  هخطلتم  هندـبلا 
هرارم تنیاع  اهتایح و  اهبراقع و  اهبلقب  تقدحأ  اهقدارس و  اهب  تطاحأ  دق  نیقیلا و  نیعب  اهتدهاشف  مویلا  هنماکلا  تانارینلا  هینطابلا و 

امک اهلامعأ  جئاتن  اهلاعفأ و  يواسم  اهیلإ  تدر  اهتاداع و  اهقالخأ و  تایذومب  تذأت  ایندلا و  تاوهش 

مکیلإ درت  مکلامعأ  یه  امنإ  قداصلا ع : لاق 

لاق و 

الیوط انزح  ثروأ  هعاس  هوهش  بر  : 

هدـش هیلإ  تدر  اذإ  هیمحلا  یف  رـصقملا  موهنملا  ناسنإلا  لاحک  هیدرلا  تائیهلا  ببـسب  باقعلا  اذـهب  ملأـتملا  ناـسنإلا  لاـح  نوکی  و 
یلإ هیدؤملا  هوهشلا  نم  هیلإ  ردقلا  قاس  ام  مزاول  نم  ملأتلا  اذه  نوکیف  هملوم  اضارمأ  اعاجوأ و  هتدعم  فعض  هتوهش و  هوق  هتمهن و 

.هنم مقتنی  ءامتحالاب  هرمأ  يذلا  بیبطلا  نأل  ملأتلا ال  اذه 

ءامکحلا یلع  تاضارتعالا  کیکر  نم  وه  اهنم و  و 

هراشا

هلزتعملا هیلإ  بهذ  امک  لاعفألا  یف   (2) حبقلا نسحلاب و  اولوقی  مل  امل  مهنأ  ءامکحلا  یلع   (1) تاضارتعالا کیکر  نم  وه  اهنم و  و 
ضرغلا یلاعت  بجاولا  لاعفأ  یف  اوفن  و 

هلظ دم  ط  يزارلا ، مامإلا  وه  ضرتعملا  - 1
یفنب هعالـسأ  لـقعلا و  ءاـنبأ  مه  نیذـلا  لوقی  فیک  کـلذ و  نع  مهاـشاح  مهیلع  هورتـفا  کـفإ  ـالإ  اذـه  نإ  لوقأ  نییلقعلا  يأ  - 2

داقتعاب ءامکحلا  اهفالخ و  هحلـصملا و  ضرغلا و  هقفاوم  ینعمب  مهدـنع  حـبقلا  نسحلا و  ناک  امل  معن  نییلقعلا  حـیبقتلا  نیـسحتلا و 
سأب ءارآلا ال  كراعم  نم  هلأسملا  هذه  ناک  امل  .هب و  لوقی  نأ ال  میکحلل  یغبنی  نولوقی  مهنأکف  مهیلإ  هوبسن  ضرفلل - نوفان  ءالؤه 

هیمامإلا و ءامکحلا و  بهذـف  نایعرـش  وأ  نایلقع  اـمه  لـب  اـهحبق  ءایـشألا و  نسح  یف  فلتخا  لوقنف - هیف  مـالکلا  نم  فرط  رکذـب 
اهتاوذـل ال اـهحبق  لاـعفألا و  نسح  نأ  یلإ  مهنم  نومدـقألا  بهذـف  اوفلتخا  هلزتعملا  نإ  مث  یناـثلا  یلإ  هرعاـشألا  لوـألا و  هلزتـعملا 

وبأ بهذ  اـعیمج و  حـبقلا  نسحلا و  یف  اـقلطم  کـلذ  بجوت  هیقیقح  هفـص  تاـبثإ  یلإ  مهئامدـق  نم  ضعب  بهذ  اـمهیف و  تافـصل 
یلإ یئابجلا  بهذ  و  هحبقملا - هفصلا  ءافتنا  یفکی  لب  هنسحم  هفـص  یلإ  هیف  هجاح  لاقف ال  نسحلا  نود  حبقلا  یف  اذه  یلإ  نیـسحلا 

همطل یف  تارابتعالا  بسحب  نافلتخی  هیفاضإ و  تافـص  و  هیرابتعا - هوجول  لب  اهیف  هیقیقح  تافـصل  اهحبق  لاعفألا و  نسح  سیل  نأ 
رمألا سفن  یف  حودمم  ینالفلا - لقعلا  نأ  مهفی  نأ  هنکمی  لقعلا  نأ  نییلقع  حبقلا  نسحلا و  نوک  نم  دارملا  .املظ و  ابیدأت و  میتیلا 

ناک نإ  هنع  یهنف  حـبق  وأ  عراشلا  هب  رمأف  لعفلا  نسح  اهب  یتلا  ههجلا  مهف  هنکمی  وأ  رونـألا  عرـشلا  هب  دری  مل  نإ  مومذـم و  رخـآلا  و 
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نع ایلاخ  ناک  ول  هنأ  الامجإ  ملعی  هنأل  اهتیلقع  یف  حدقی  لاعفألا ال  ضعب  یف  حبقلا  نسحلا و  تاهج  همهف  مدع  عرـشلا و  دورو  دـعب 
نسحلا و كاردإ  لقعلل  نکمی  هنأ ال  نییعرـش  امهنوک  نم  دارملا  هکرت و  وأ  هلعف  بلط  میکحلا  نع  حـبقی  هدـسفملا  وأ  هحلـصملا -

لبق لاعفألا ال  نم  لعف  یف  حبقلا  نسحلا و  تاهج  كاردإ  مذـلا و ال  قحتـسی  كاذ  لعاف  حدـملا و  قحتـسی  اذـه  لعاف  نأ  حـبقلا و 
مأ ههجلا  کلت  لقعلا  كردأ  ءاوس  هحبقملا  وأ  هنسحملا  ههجلا  یلع  لعفلا  لامتـشا  هیلقعلاب  دارملا  لاقی  دق  هدعب و  عرـشلا و ال  دورو 

لعفلا یف  زوجی  رمألا و ال  سفن  یف  هل  نیتباثلا  حـبقلا  نسحلل و  نیبم  فشاک و  عرـشلا  هیلقعلا  یلعف  کلذ  فـالخ  هیعرـشلاب  و  ـال -
هروص یف  امک  تقولا  فلتخا  اذإ  زوجی  معن  کلذک  هب  رمأی  نأ  هنع  یهن  امیف  هنیعب و ال  تقولا  کلذ  یف  هنع  یهنی  نأ  هب  رمأ  يذـلا 
دورو لبق  لعفلا  یف  یقیقح  رمأ  یلإ  دئاع  حبقلا  وأ  نسحلا  سیل  فشاکلا و  هل ال  تبثملا  وه  عرـشلا  هیعرـشلا  یلع  ماکحألا و  خسن 
لکأ املظ و  یماتیلا  لاومأ  لکأ  نیب  هنجلا و ال  لوخد  الثم و  هالـصلا  لعف  نیب  هیموزل  هقالع  روکذملا و ال  سکاعتلا  زوجی  عرـشلا و 

بهذـملا اذـه  باحـصأ  دـنع  زاجل  هنجلا  كرـشملا  رفاکلا  رانلا و  دـهازلا  دـباعلا  نمؤملا  دـبعلا  هللا  لخدأ  ول  اذـل  نطابلا و  یف  رانلا 
روصلا هحیبقلا و  لاعفألا  نیب  هذـلملا و  روصلا  هنـسحلا و  لاعفألا  نیب  القع  هتباث  هیموزللا  هقـالعلا  نإـف  قیقحتلا  بهذـم  یلع  هفـالخب 

مکیلإ و درت  مکلامعأ  یه  امنإ  هلوق ص : و  َنُوبِـسْکَی * اُوناک  اِمب  ًءازَج  و  َنُولَمْعَی * اُوناک  اِمب  ًءازَج  دـیجملا  باتکلا  یف  امک  هملوملا 
ملعلل حـبقلا  نسحلا و  هیلقع  وه  قـحلا  نأ  ملعاـف  کـلذ  تفرع  اذإ  .لـطاب  یلاـعت  هللا  هداـع  يرج  هیببـسملا و  هیببـسلا و  یفنب  مهلوـق 
نیدتی مل  نإ  لقاع و  لکل  لصاح  ملعلا  اذه  ناودعلا و  ملظلا و  یلع  مذـلا  ناسحإلا و  لدـعلا و  یلع  حدـملا  قاقحتـساب  يرورـضلا 

نأ یلع  فقوتی  هحبق  ام  حـبق  وأ  عراـشلا  هنـسح  اـم  نسحب  مکحلا  اـضیأ  همهاربلاـک و  اـضیأ  عئارـشلا  رکنم  هب  مکحی  اذـهل  نیدـب و 
لوزعم و هنأ  ریدقتلا  لقعلاب و  امإ  کلذ  هب و  قیلی  ثبع ال  هفس و  نسحلا  نع  یهنلا  حیبقلاب و  رمألا  نأ  هنع و  ردصی  حیبق ال  بذکلا 

هدق س  رودیف ، عرشلاب  امإ 
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عم وأ  لاعفألا  یف  باجیإلاب  لوقلا  عم  دراو  ریغ  ملب  لاؤسلا  نإف  لوضفلا  لیبق  نم  هلأسملا  هذه  یف  مهضوخ  نذإف  باجیإلاب  اولاق  لب 
اهیف حیبقتلا  نیسحتلا و  یفنب  لوقلا 

الوأ امأ  باوجلا  و 

هتاذ یلع  ادـئاز  اضرغ  لوألا  هلعف  یف  قلطملا و  هلعف  یف  اوفن  امنإ  لب  اـقلطم - هلاـعفأ  نم  یـش ء  نع  ضرغلا  هیاـغلا و  اوفن  اـم  مهنإـف 
هنوحشم مهبتک  فیک و  هصوصخم  هیاغ  اهنم  لکل  اوتبثأف  هدیقملا  هصوصخملا و  لاعفألا  لاعفألا و  یناوث  امأ  یلاعت و 
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ملع حیرـشتلا و  ملع  تابکرملا و  هجزمألا و  ثحابم  تایکلفلا و  ثحابم  نم  ملعی  اـمک  اـهعفانم  تادوجوملا و  تاـیاغ  نع  ثحبلاـب 
.اهریغ هیودألا و 

ایناث امأ  و 

يذـلا ربجلا  ریغ  امهنم  لصاحلا  باـجیإلا  هتاذـب و  هتاذ  نع  نیثعبنملا   (1) اـضرلا هدارإلا و  نیعب  یلاـعت  هلعف  نأ  هرم  ریغ  تملع  اـملف 
.هیریخستلا يدابملا  روعشلا و  همیدعلا  هیعیبطلا - يدابملا  یف  نوکی 

اثلاث امأ  و 

نأ هافانملا و  مدع  هبـسانملا و  هجو  یلع  هیتاذـلا  اهیدابم  نم  لاعفألا - بترت  هیفیک  نع  ثحبی  نأ  میکحللف  همعز  امک  رمألا  نأ  بهف 
هنم رداص  ریغ  رـشلا  نأ  ریخلا و  وه  تاذـلاب  ـالوأ و  هنم  رداـصلا  نأ  یلع  هبنیف  تاذـلاب  ریخ  وه  اـمع  رـشلا  رودـص  هیفیک  نع  ثحبی 
هنم رداصلا  نکی  ملف  همیظعلا  تاریخلا  کلت  یلإ  هفاـضإلاب  ددـعلا  هلیلق  هیئزج  رورـش  یلإ  يدأ  هیلکلا  تاریخلا  رودـص  لـب  تاذـلاب 

نادزی امهومس  میدقلا  هینینثا  تابثإ  نم  میظع  كرشب  نیلئاقلا  سوجملا  نم  همیظع  ههبش  عفدی  هورکذ  امب  فیک و  الصأ  ارش  یلاعت 
نیح نیعللا  سیلبإ  ههبـشک  تاهبـشلا  رذـب  یه  اـم  هب  عفدـی  ثحب  یف  مهل  الـضف  افرـش و  یفک  رـشلا و  لـعاف  نمرهأ  ریخلا و  لـعاف 

دق ینقلخ و  مل  هللا  نأب  تانجلا  تاقبط  لضافأ  نم  ءامکحلا  نأ  امک  تاوامـسلا  ملاع  لضافأ  نم  مه  نیذـلا  هکئـالملا  یلع  ضرتعا 
لداجملل  (2) مازلإلا هجو  یلع  هلاؤسل  عطاقلا  باوجلاب  بیجأـف  میقتـسملا  طارـصلا  نع  مهیوغأ  قیرطلا و  نع  هداـبع  لـضأ  ینأ  ملع 

لیق یناهربلا و  جهنلا  كاردإل  دعتسی  يذلا ال 

راتخم وهف  همحازیف  هضراعی  نم  هضرع  یف  لعف و ال  ام  یلع  هلمحی  نم  هقوف  سیل  لعفلاب و  اضر  قباس و  ملع  نع  هلعف  ناک  ذإ  و  - 1
ضافملا دوجولا  نم  هعزتنم  هرورض  یه  امنإف  دجوی  مل  بجی  مل  ام  یشلا ء  مهلوق  هیـضتقی  امک  ایرورـض  لعفلا  نوک  امأ  هلعف و  یف 

وه حـتفلاب و  ابجوم  هب  یلاعت  وه  ریـصیف  یلاعت  هیلع  ابجاو  لعفلا  لـعجتف  بلقنت  نأ  لاـحملا  نم  هنکمملا و  هتـالولعم  یلع  هدـنع  نم 
دم ط  رسکلاب ، بجوم 

اذإ هلعف  نع  لـعافلا  لاؤس  امهدـحأ  نیهجوـب - هبیرقت  نکمی  هیناـهرب و  هجح  هنأ  رهاـظلا  یتاکـسإ و  یمازلإ  باوـج  هنأ  هرهاـظ  - 2
ضارتعالا و هب  عفدنیف  رشلا  نم  لعفلا  یلع  بترتی  ام  اهب  كرادتی  همزلم  هحلصم  نع  نوکی  امنإ  رـشلا  تاهج  نم  یـش ء  هیلع  بترت 

لعافلا لاؤسف  نوکلا  ماظن  نم  هذوخأم  یجراخلا  دوجولا  نم  هعزتنم  هیلک  هطباوض  هیلقع و  دـعاوق  انلاعفأ  اهیلع  قبطن  یتلا  حـلاصملا 
لعفلاف نوکلا  یف  يراجلا  متألا  ماـظنلا  نع  لوصحلل  بلط  هحلـصملا  نع  صحفلا  هلعف و  اـهعبتی  یتلا  هحلـصملا  نع  لاؤس  هلعف  نع 
دوجولا سفن  هلعفف  یلاعت  وه  امأ  انلاعفأ و  یف  اذه  يراجلا  ماظنلا  یجراخلا و  دوجولل  هعبات  هحلـصملا  اهل و  موکحم  هحلـصملل  عبات 

قیبطت نع  یلاعت  هلاؤسل  ینعم  الف  هموزلمل  مزاللا  هیعبت  همکحلا  هل  هعباتلا  هحلـصملا  هنع  هعزتنملا  يراجلا  متـألا  ماـظنلا  یجراـخلا و 
نأ امهیناث  .هلعف و  هسفن و  یف  هیلع  مکحی  یش ء  یلاعت  هءارو  سیل  اهعازتنا و  أشنم  هحلصم و  لک  كالم  هلعف  هحلـصملا و  یلع  هلعف 
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ام كانه  ناک  اذإ  امیف  نوکی  امنإ  هلعف  نع  هلاؤس  اذک  و  لعفلا - نم  هکلمی  ام ال  نرتقا  اذإ  امیف  نوکی  امنإ  هلعف  یلع  لعافلا  هذخاؤم 
لک نم  یـش ء  لک  کلمی  قالطإلا  یلع  کلاملا  وه  هناحبـس  هللا  هکلمی و  ام ال  هکلمی و  اـم  نیب  هلعف  ددرت  لاـعفألا و  نم  هکلمی  ـال 

هدارإلا زیوجت  هحلـصملا و  ریثأت  عافترا  حـبقلا و  نسحلا و  نالطب  کـلذ  مزلتـسی  ـال  هلاـعفأ و  نم  یـش ء  نع  هلاؤسل  ینعم  ـالف  هجو 
هحجرملا ریخلا  ههج  هحلـصملل و  لعفلا  هقفاومب  الإ  هکلمی  لعفلل و ال  لعافلا  کلم  وه  هجولا  اذه  یلع  نسحلا  كالم  نأل  هیفازجلا 

وه ام  هدارإ  تاذلاب و  انـسح  ناکف  تاذـلاب  هلعافل  اکولمم  ناک  یلاعت  هلعف  وه  يذـلا  دوجولاک  تاذـلاب  هحلـصم  اذ  لعفلا  ناک  اذإف 
ملعلا بلط  ینعمب  یلاعت  هلعف  یف  هحلصملا  هجو  همکحلا و  نع  لاؤسلا  زوجی  معن  رهاظ  وه  هیفازج و  هدارإب  تسیل  هحلصم  وذ  نسح 

دم ط  تفرع ، امک  الف  هحلصملا  لصأ  نع  لاؤسلا  امأ  هحلصملا و  نع  ولخی  هنوکب ال  الامجإ  ملعلا  دعب  اهب  یلیصفتلا 
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.نیبرقملا نیلماکلل  هیناهربلا  همکحلا  اهدحأ  هللا  باتک  یف  هروکذملا  هثالثلا  قرطلا  دحأ  وه  لعفی و  امع  لأسی  ال 

نیبذکملا لامشلا  باحصأ  نم  نیلاضلا  ههبش  عفدل  هلداجملا  ثلاثلا  نیمیلا و  باحـصأ  همالـسلا و  لهأل  هیباطخلا  هظعوملا  یناثلا  و 
.نیدلا مویب 

هفسالفلا دنع  زاج  اذإ  هنأ  اهنم  و 

فیرش رهوج  یلاعت  بجاولا  نع  ردصی  نأ   (1)

تاروتسد نوکت  نأل  يأ  اهمانصأ  نم  اهتحت  ام  لجأل  تدجوأ  اهنأ  مهیلع  مزلی  هنأ  لثملاب  لوقلا  باحـصأ  یلع  لاقی  امک  اذه  و  - 1
هدق س  مهمالکل ، مهفلا  ءوس  نم  أشن  امهالک  کلذ  اذه و  مانصألا و  هذه  عنصل 
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نأ یلإ  اذـکه  هیمـسجلا و  هعیبطلا  سفنلا  نم  قلخ  سفنلا و  ملاع  هطـسوتب  لعف  مث  الوأ  لقعلا  ملاع  لـعف  ثیح  سیـسخ  رمأ  لـجأل 
ام ریخلا  نع  ردصی  نأ  مهدنع  زجیلف  بیترتلا  یف  مهبهذـم  وه  ام  بسح  ءایـشألا - سخأ  یه  یتلا  یلویهلا  یلإ  هیاغلا  یف  هلعف  یهتنا 

ساکعنا مهوت  نم  امإ  و  يرورـضلا - رمـألا  هیقیقحلا و  هیاـغلا  نیب  هابتـشالا  نم  اـمإ  أـشن  طـلغ  اذـه  نأ  باوجلا  و  تاذـلاب - رـش  وه 
رخأتم لک  نوکی  نأ  هیاغلا  يذ  یـشلا ء  نع  تاذـلاب  رخأتم  هیاغ  لک  نوک  نم  مزلی  سیلف  کلذـک  سیل  اهـسفنک و  هیلکلا  هبجوملا 
هلاعفلا لوقعلا  نم  فرشأ  تایوامسلا  تایوامسلا و  نم  فرـشأ  هکرتشملا  یلویهلا  نوکی  نأ  مزلی  یتح  هل  هیاغ  یـشلا ء  نع  تاذلاب 
یلویهلا یلإ  همئادـلا  رومألا  هلـسلس  تهتنا  لاقی  نأ  حـصی  هنإف  لعفلا  هیاهن  یه  یتلا  هیاغلا  تسیل  لعفلا  هلجأل  يذـلا  ینعمب  هیاغلا  و 

هنإ ءامکحلا - لاق  یتم  هل و  هیاغ  یهلإلا ال  دوجلا  نإف  رخآ  هجوب  حـصی  ءاهتنا و ال  لاـعفألل  لاـقی  نأ  حـصی  اـهوحن و  وأ  هکرتشملا 
ضرألا یلإ  ءامـسلا  نم  رمألا  ربدـی  یهلإلا  مالکلا  یف  عقو  ام  هبـش  یلویهلا  یلإ  هیهتنم  لقعلا  نم  بیترتلا  یلع  ءایـشألا  عدـبأ  یلاـعت 

اذـه نم  افطعنم  دوجولا  عجری  مل  هومهوت  امک  رمألا  ناک  ول  دوجلا و  ضیفلا و  هیاغ  اـهارجم - يرجی  اـم  یلویهلا و  نأ  دارملا  سیلف 
امَک هلوق  َنوُعَجُْری و  ِْهَیلِإ  َُّمث  یلاعت  لاق  امک  لوألا  بیترتلا  سکع  یلع  یـصقألا  فرـشلا  هیاغ  یلإ  یلفـسلا  ضرألا  یندألا و  لزنملا 

.َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب 

تقلخ امنإ  اهیف  اـم  كـالفألا و  نم  هیهلـإلا  همیظعلا  رومـألا  نأ  نظی  نم  رمـألا  لکـشتسی  رـشلا و  ریخلا و  ثیدـح  لوطی  نم  رثکأ  و 
انع هرداصلا  لاعفألا  یف  انضارغأ  انتدارإ و  وحن  یلع  ضارغأ  ءایشأ و  اهب  تدصق  هدارإ - اهؤشنم  هیهلإلا  لاعفألا  نأ  ناسنإلا و  لجأل 

كانه نکی  مل  همهوت و  امک  ناک  ول  رمألا  نأ  يردل  لمأت  یندأ  نیفراعلا  دوهـش  نع  بوجحملا  لهاجلا  اذـه  لمأت  ول  و  رایتخالاب -
نحملا نم  هجولا  اذه  یلع  ایندلا  یف  هللا  ءایلوأ  لاوحأ  ناک  ام  ادـبأ  الزأ و  هیرورـض  طباوض  هیهلإلا و  هقح  مولع  هطوبـضم و  ماکحأ 

نم عقو  ام  یلع  هلجاجدـلا - هنعارفلا و  نم  هللا  ءادـعأ  لاوحأ  ناـک  اـم  مهیلع و  روجلا  لـهأ  هملظلا و  يداـعألا و  طلـست  هدـیدشلا و 
مهیبس و هثیبخلا و  مهئارآ  هلطابلا و  مهتادقتعم  هدسافلا و  مهنایدأ  نیکمت 
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نإف دحأ  لک  هوهش  مئالی  ام  وحن  یلع  رمألا  عوقو  نم  عناملا  امف  هیفازج  هددجتم  تناک  اذإ  هدارإلا  نأل  مهتوادع  مهنایغط و  مهبهن و 
هدابع نم  نیحلاصلا  هللا و  ءایحأ  نم  مهسفن  اودعأ  اذإ  امیـس  مهبرآم  مهبولطم و  قفاوی  ام  یلع  لعفلا  عوقو  نع  اعنام  هنولعجی  ام  لک 

لوصح هفآلا و  نع  همالـسلا  نیب  عمجی  مل  مل  و  بولطملا - لوصح  عناملا و  عفد  نیب  هیفازجلا  هدارإلا  هذـه  هل  نم  عمج  ام  مل  لاـقیف 
ضرألا ریغ  ضرألا  لعجی  لب  الدـع  اطـسق و  ادـبأ  الزأ و  ضرألا  ألمی  یتح  ملاعلا - نم  روجلا  رفکلا و  عفری  مل  مل  لاقی  لب  هبوثملا 
ریدـقتلا نوک  لاقیف  کلذ - نع  هعنم  یلزألا  ریدـقتلا  اولاق  نإف  روجفلا  رفکلا و  ساـندأ  نم  هیفاـص  هیناروف  هیقن  و  هرخـآلا - یف  اـمک 

ریخلا حـیجرت  مکیأر و  وه  امک  دـئاز  حـجرم  نم  دـب  الف  امهدـحأ - راتخا  نیفرطلا و  نکمم  ناک  نإف  نکمم  وأ  بجاو  هنع  یلزـألا 
الإ دوجولا  حصی  ناک  ام  ثیحب  ابجاو  ریدقتلا  کلذ  ناک  نإ  هئاقـش و  یف  یقـشلل  هرفک و  یف  رفاکلل  هحلـصم  ذإ ال  یلوأ  ناک  ماعلا 

قرحی هنأل  هومتروصت  يذـلا  ینعملاب  لاؤسلا  مدـع  لاقیف  مل  نع  لأسی  ءاـش و ال  اـم  لـعف  هنإ  اولاـق  نإـف  موزللا  تبثیف  هیلع  وه  اـمک 
یف لأسی  هنأب ال  متمعز  امک  رمألا  ناک  نإ  هلطاـب و  اـهلک  ماـسقألا  هیلإ و  یهتنت  ـال  هجحلا  نـأل  وأ  مارح  اـنهاه  رظنلا  نـأل  وأ  ناـسللا 

ایفن و يرابلا  تافص  یف  حجرملا و  یلإ  هتاهج  صیصخت  یف  ارقتفم  ملاعلا  نوک  یتح  هیلع  هجحلا  داری  ام  لکف  هیرظنلا - تالوقعملا 
.(1) مل نع  لأسی  لوقی ال  نأ  مصخللف  اهریغ  اتابثإ و 

ماقملا اذه  یف  هیوقلا  تالاکشإلا  نم  و 

- رافکلا بیذـعت  یف  ببـسلا  امف  نیمرجملا  هیـصعم  نیعیطملا و  هعاط  نع  ینغ  میرک  داوج  ضحم - ریخ  هنأ  تبث  اـمل  یلاـعت  هللا  نأ 
یلع هلادـلا  صوصنلا  نم  کلذ  ریغ  و  َنوُدـِلاخ * اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  یلاعت  لاق  امک  نیدـبآلا  دـبأ  رانلا  یف  هرخـآلا  موی 

نأ ماودلا و  یلع  هدارفأ  نع  عونمم  ریغ  عون  لکل  هعیبطلا  یـضتقم  نأ  یف  ضهان  ناهربلا  نأ  یلإ  انرـشأ  دـق  باذـعلا و  یف  مهدولخ 
امئاد يوناثلا  صاخلا  اهلامک  نع  هقوعم  ریغ  نوکت  نأ  بجی  هعیبطلا  کلت  یلع  اهنوک  ماد  ام  ءایشألا - عئابط  نم  هدحاو  لک 

ام لوأ  ءایـشألا و  نیب  قلطملا  طابترالا  و  یلقعلا - مازلتـسالا  لطب  ـالإ  هیفازج و  هدارإ  نع  ارداـص  هلعف  نوکل  لاؤسلا  مدـع  سیلف  - 1
دم ط  ملب ، هنع  لاؤسلا  طوقسل  هیفازج  هدارإلا  نوک  مازلتسا  یه  يوعدلا و  هذه  سفن  کلذب  لطبی 
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قلخلا ع و فرـشأ  لاق  امک  رـساقلا  لاوز  دـنع  هیلإ  دوعت  نأ  دـب و  لب ال  ارمتـسم  اعنم  هلجأل  قلخ  ام  یلإ  اـهلوصو  نع  هعونمم  ـال  و 
ولخی لوقنف ال  ادـبأ - اهلامک  نع  لطعتت  هعیبط ال  لکف  ایرثکأ  ایمئاد و ال  نوکی  تملع ال  اـمک  رـسقلا  ذإ  هل - قلخ  اـمل  رـسیم  لـکلا 

يأ یلع  ـال و  وأ  رخآ  عوـن  نـم  يرخأ  هرطف  یف  هلخدــی  و  یلوـألا - هرطفلا  نـع  ناـسنإلا  جرخی  نأ  اـمإ  هارجم  يرجی  اــم  وأ  رفکلا 
.ایدبأ باذعلا  نوکی  نأ ال  مزلی  نیریدقتلا 

هتاذ و هروص  هیناسفنلا  هکلملا  تراصف  هیبضغلا  وأ  هیوهـشلا  هلیعافأ  ررکت  ببـسب  رخآ  اعون  راص  هنأل  رهاظف  جورخلا  ریدقت  یلع  امأ 
مجهتلا هبلغلا و  یف  هلامک  عبسلا  هوهـشلا و  ءاضق  یف  اهلامک  همیهبلاک  هتاذ  تالامک  نم  کلذ  دنع  لاعفألا  کلت  نوکیف  هعبط  رهوج 

.قلخلا رثکأ  لاوحأ  نم  يرن  امک  هب  اجهتبم  لب  هعبط  هسفن و  مئالی  امب  ابذعم  یشلا ء  نکی  ملف 

ضراوعلا لاوز  دنعف  همئاد  همزال و ال  ریغ  ضراوعب  اهنع - باجتحالا  عقو  هنإف  اهیلع  اوناک  یتلا  هرطفلا  یلع  ءاقبلا  ریدـقت  یلع  امأ  و 
یف دولخلل  هجو  ـال  نذإـف  باـجح  ـال  عفاد و  ریغ  نم  معـألا  دوـجلا  هعـساولا و  همحرلا  مهلاـنیف  هیلـصألا - هرطفلا  یلإ  عوـجرلا  عـقی 

.(1) باذعلا

هدیدج هیعون  لوصحب  هرطفلا  نع  جورخلا  وه  و  لوألا - قشلا  یلع  امأ  نیقشلا  نم  لک  رایتخاب  هنع  اوبیجی  نأ  دولخلاب  نیلئاقلل  و  - 1
ملاع نع  هرفنلا  هداملاب و  قلعتلا  نم  عون  اهتقیقح  یتلا  هثیبخلا  تاکلملا  ضعب  هروص  یه  تناک - امفیک  هدیدجلا  هروصلا  هذه  نألف 

ام ناک  رمألا  هقیقح  اهل  ترهظ  ندـبلا و  سفنلا  تقراف  مث  روهظلا  یف  اهراثآ  تذـخأ  ناسنإلا و  اهب  روصت  اذإـف  هراـهطلا  سدـقلا و 
هیلامک راثآ  راثآلا  هذـهف  اهل  هروص  تراص  یتلا  هکلملا  ناکمل  اهرادـصإ  نع  اهل  صیحم  یه ال  اهل و  املوم  راثآلا  نم  اهنع  ردـصی 

تاداعلا نم  یـشب ء  داتعا  نم  ریظن  اذـه  هرخآلا و  هأشنلا  یف  ناـسنإلل  اـهتقیقح  فاـشکنال  هرفاـنم  هملوم  اـهنإ  ثیح  نم  همئـالم  اـهل 
یناثلا قشلا  یلع  امأ  .هب و  ذتلی  ام  نیعب  ملأتی  لعفلا  دنع  هنإف  هداعلا  رارقتسا  دعب  اهترضم  هل  فشکنا  مث  هایحلا  ناینبل  همداهلا  هرضملا 
يرثکأ مئادب و ال  سیل  اهنم  ائیـش  نأ  الإ  هیرـسق  تناک  نإ  هبذـعملا و  هملوملا  ضراوعلا  کلت  نإف  هیناسنإلا  هرطفلا  یلع  ءاقبلا  وه  و 

- هواقـشلا تائیه  لعافتب  ضراع  دعب  باذـعلا  نم  ضراع  اهـضرعی  اهتواقـش  یف  لامکتـسالا  قیرط  یف  سفنلا  هلدـبتم و  هدراوتم  لب 
ًادُولُج ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  هلوق  .ًاریِعَس و  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  یلاعت  هلوق  هیلإ  حولی  امک  هیاهنلا  ریغ  یلإ  ضعب  عم  اهـضعب 

رـسقلا ماود  نوعنمی  مه ال  هصخـش و  نود  باذعلا  عون  وه  مئادـلا  نکل  رـسقلا  لیبق  نم  باذـعلا  هلمجلاب  َباذَْـعلا و  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ 
وه یعیبطلا  هلکـش  نوک  عم  سرـضملا  لکـشلا  یلع  امئاد  ضرألا  رـسق  هجو  کلذـب  فنـصملا و  هب  حرـص  اـمک  هتیرثکأ  یعونلا و 

دم ط  هرکلا ،
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رکذنـس هرخآلا و  یف  اهماسقأ  بسحب  سوفنلا  لاوحأ  حرـش  دنع  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هدعوم  یف  کل   (1) فشکنیس ام  هنع  باوجلا  و 
یلوألا هرخآلا و  یف  هقلخ  هفاکل  هتمحر  لومش  یلاعت و  هلضف  مومع  هنم  رعشتسی  طمنلا  کلذ  نم  امالک  هیتآلا  لوصفلا  ضعب  یف 

اهنع باجتحالا  عقو  هنأ  لکـشتسملا  لوق  هیلـصألا - هرطفلا  یلع  قاب  هنأ  راتخن  انأ  نآلا  ملقلا  ناـسل  یلع  يرجی  يذـلا  باوجلا  و  - 1
نبللاک و يوقلا  بکرم  لثم  راصف  لوزی  الف  همزال  هیرهوج  روص  همئاد و  همزال  تاکلمب  باجتحالا  عقو  لب  انلق  همزال  ریغ  ضراوعب 
اهرـضی و لوقعلا و  رثکأ  اهمهفی  یتلا ال  رارـسألا  نم  ماقملا  نإ  مث  دـحاو  طبرمب  کلم  عم  هطوبرم  همیهبک  ناک  اـمهوحن و  لـخلا و 

اهتیب اولخدی  نأ  هأرما  مهیلع  تمـسقأف  هباحـصأ  هعم  هنیدملا و  ککـس  ضعب  یف  زاتجی  ناک  هللا ص  لوسر  نأ  يور :  دق  اهکلهی و 
هنإف هللا  لب  لاقف ص  يدالوأب  انأ  مأ  هدابعب  محرأ  هللا  هللا  یبن  اـی  تلاـقف  اـهلوح  نوبعلی  هأرملا  دـالوأ  همرطـضم و  اراـن  اوأرف  اولخدـف 

يوارلا لاق  مهب  محرأ  وه  اهیف و  هدیبع  هللا  یقلی  فیکف  رانلا  یف  يدـلو  یقلأ  نأ  بحأ  هللا  لوسر  ای  ینارت  تلاقف أ  نیمحارلا  محرأ 
هدق س  یلإ ،  یلاعت  هللا  یحوأ  اذکه  لاق  هللا ص و  لوسر  یکبف 
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تانئاکلا لاحل  احالص  هیلزألا  هدارإلا  هب  تقلعت  دق  ملاعلا  اذه  یف  ارورش  روهمجلا  هدعی  ام  عوقو  نأ  یف  ( 7  ) لصفلا

اهلمکأ و هنکمملا و  تاماظنلا  فرشأ  هجولا  اذه  یلع  ملاعلا  ماظن  نأ  یف  هحرش  یجی ء  امبـسح  قیقحتلا  لهأ  نم  دحأل  ههبـش  ذإ ال 
لئاقلا کلذ  یف  ءاوس  هیف  ناقفتم  ملکتملا  میکحلا و  لـکلا و  دـنع  ققحم  تباـث  اذـه  و  رخآ - ماـظن  هقوف  روصتی  ـال  ثیحب  اهلـضفأ 
نـسحأ ملاعلا  دـجوی  نأ  نکمی  لوقی ال  نأ  رایتخالاب  لوقی  نمل  نإف  دـئازلا  دـصقلا  يددـجتلا و  رایتخالاب  لئاقلا  وأ  یلزألا  ءاضقلاب 

تایلکلاب و طیحملا  هملع  یهانتیف  هنم  نسحأ  وه  ام  داجیإ  نکمی  هنأ  راـتخملا  عناـصلا  ملعی  مل  کـلذ و  نکمأ  ول  هنـأل  هیلع  وه  اـمم 
.تادوجوملا عیمجل   (1) لماشلا هدوج  ضقانی  وهف  هیلع  هردقلا  عم  لعفی  مل  ملع و  نإ  تایئزجلا و 

مالک وه  هنـسحتسا و  هیکملا و  تاحوتفلا  یف  یبرعلا  نیدلا  یحم  لماکلا  خیـشلا  هنع  لقن  هبتک و  ضعب  یف  یلازغلا  هرکذ  امم  اذه  و 
صاخ و ال دادعتـسا  یلإ  جاتحی  هدام و ال  هل  نوکی  ام ال  لکف  ضیفلا  دوجلا و  مات  هوقلا  یهانتم  ریغ  هنأش  لج  يراـبلا  نإـف  یناـهرب 
هیلک و هدـحاو  هیهام  هل   (2) ماظنلا عومجم  عادـبإلا و  هجو  یلع  یلاعت  هنم  ضئاف  یتاذـلا  هناکمإ  درجمب  وهف  عناـمم  داـضم  هل  اـضیأ 
وأ دودحم  دادعتساب  هنوهرم - هتاذ  سیل  هلاحم  الف  هصخـش  یف  رـصحنم  هعون  هل  هدام  ام ال  لک  (3) و  هدام الب  هینادحو  هیعون  هروص 

.اصخش اعون و ال  ماظنلا  اذه  نم  لضفأ  نکمی  ملف  عدبم  هلاحم  الف  توقوم  نامز 

هدق س  اضیأ ، حوجرملا  حیجرت  هیف  و  - 1
دم ط  هدحاو ، هیعون  هیهام  اذ  دحاو  لک  ام  هدحولا و  نم  عون  هل  معن  عنملا  لحم  یف  - 2

، تاینامزلا هنمزألا و  تایناکملا و  هنکمألا و  نم  ملاعلا  عومجمل  نامز  ناکم و ال  اذـک ال  يداملا و  هداملا و  عومجمل  هدام  ذإ ال  - 3
هدق س 
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یلع هبترم  رـصانع  هیلاع و  قاوشأل  هرئاس  بکاوک  هرئاد و  كالفأ  ماظنلا  اذه  یف  تانکمملا  لوصأف  لیبسلا  اذه  یلع  رمألا  ناک  اذإف 
داوم یف  هثعبنملا  تابالقنالا  تالاحتسالاب و  الإ  نکمی  اذه ال  تاقولخملا و  نم  يرخأ  بورـض  اهنم  قلخی  نأل  هیتأتم  یه  بیترتلا و 
عیمج یـضتقم  ناک  مث  تاکرحلا  یلع  اـینبم  اـفوقوم  نئاـکلا  نوکی  نأ  نکمی  ـال  تایوامـسلل و  هیعـضولا  تاـکرحلا  نم  تاـنئاکلا 

ناک هعبطل  اقفاوم  یلوألا  یـضتقم  ناک  اذإـف  يرخـألا  یـضتقم  ریغ  هکرح  لـک  یـضتقم  نوکی  نأ  بجی  لـب  ادـحاو  هیف  تاـکرحلا 
رئاس عئابطل  اقفاوم  هدـحاو - هعیبطل  اقفاوم  ناک  اذإ  هدـحاولا  هکرحلا  یـضتقم  نوکی  نأ  نکمی  اضیأ ال  هل و  اـفلاخم  هیناـثلا  یـضتقم 

اهلیحتل ضرألا  نم  عضوم  یلع  سمـشلا  هءاضإ  هطـساوب  الثم  هرارحلا  ءالیتساف  لضفألاف  لضفألا  لاح  یعاری  نأ  بجی  معن  ءایـشألا 
همحرلا نکل  ضرأ  یه  امب  ضرألا  هعیبطل  اقفاوم  سیل  ضرألا  نم  فرـشأ  عون  اهنم  نوکتی  يرخأ  هعیبط  یلإ  ریخـستلا  فیطلتلاـب و 

یه ام  بسحب  اهل  اهورکم  ناک  نإ  نوکلا و  اذـه  نع  اهجورخ  نأ  ملعل  روعـش  تاذ  تناـک  ول  ضرـألا  نأ  یلع  هل  هیـضتقم  هیهلـإلا 
هایحلا و لوبق  یلإ  برقأ  فرـشأ و  هروص  یلإ  روصلا  هذـه  نم  بلقنی  ثیح  میظع  فطل  رـسقلا  هرکلا و  اذـه  تحت  نکل  نـآلا  هیلع 

.هیهلإلا همحرلا 

هوحن و توملا و  یف  امک  هناحبـس  هیلإ  نایتإلاف  َنیِِعئاط  اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  یهلإلا  مالکلا  یف  ینعملا  اذـه  یلإ  ریـشأ  دـق  و 
هورکملا ابولطم و  هنع  بورهملا  ریـصی  يرخأ  هأشن  یلإ  اـهنع  بلقنا  اذإ  هنکل  هیئزجلا  هتأـشنب  یـشلا ء  قلعتل  ـالوأ  اـهورکم  ناـک  نإ 
هبوسنملا رومألا  هذه  لثم  نوکی  نأ  بجو  اذـهل  ماظنلل و  همزاللا  هیرورـضلا  رومألا  نم  امهوحن  داسفلا و  توملا و  نذإف  هیف  ابوغرم 

.رش همزلی  يذلا  قلخلا  اذه  قلخی  نأ ال  همکحلا  یف  قیلی  ناک  ام  ماظنلا و  اذه  یف  هدوجوم  رشلا  یلإ 

ملعی هرمأ  ققح  اذإ  سانلا  هنم  شحوتی  يذـلا  توملا  اذـه  ماظن و  ریخ و  هلک  نأب  مکحلا  یطعی  تانئاکلا  رارـسأ  یف  قمعتلا  نأ  یلع 
هیعیبطلا تالامکتسالا  دحأ  یلإ  عجری  وه  هیلاع و  هأشن  یلإ  هلفاس  هأشن  نم  سفنلا  لیوحت  الإ  هتیاغ  هانعم و  سیل  هنأ 
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همزلی هیناویحلا  هروصلاـب  هفطنلا  لامکتـسا  نأ  اـمک  هنود  رمأ  لاوز  رمأ و  لوـصح  همزلی  هعیبـطلا  یف  عـقی  لامکتـسا  لـک  نأ  اـمک  و 
هروصلا و هذـه  عالخنا  همزلی  هیلقع  وأ  هیلاثم  هیورخأ  هروصب  هیـسحلا - هیناویحلا  روصلا  لامکتـسا  کلذـکف  هیفطنلا  هروصلا  نـالطب 

هعزانلا هللا  هکئالم  نم  کلم  دیب  يوامـس  رهوج  نیققحملا  دـنع  یه  یتلا  هیزیرغلا  هرارحلا  یعیبطلا و  لکیهلا  اذـه  نع  حورلا  عازتنا 
مل الإ  توملا و  عقی  نأ  یلإ  تابوطرلا  ءانفإ  لیلحتلا و  هباذإلا و  سفن  تاذـلاب  اهنأش  تسیل  هأشن  یلإ  هأشن  نم  اهایإ  هلقاـنلا  حاورـألل 

ملاع یف  هفنأتسم  يرخأ  هایح  لجأل  الإ  ناسنإلا  امیس  دحأ  تومب  هناحبس  یضری  ندبلا و ال  یلع  اهطلسی  مل  هناحبس و  اهـضافأ  نکی 
جازملا و لیدعت  تاذـلاب -  (1) هرارحلا کلت  لعف  لب  ملاعلا  کلذ  یلإ  هلقتنم  اـضیأ  تاـبنلا  لـب  ناویحلا  سوفن  نأ  ملعتـس  داـعملا و 

الولذ ابکرم  هل  يوسی  سفنلا و  بکرم  لدـبی  نأل  هفاطللا  هفخلا و  بسانی  راح  جازم  یلإ  نیخـستلاب  هداوم  کیرحت  ندـبلا و  لیوحت 
یف لیدـبتلا  اذـهف  رخآ  بناـج  یلإ  يرخأ  بناـج و  یلإ  هراـت  لـیمیف  دادـضألا  نم  هبکرت  مدـعل  حومج  ریغ  بکارلل  اـعیطم  اـیخزرب 
نم مهریغ  ءابطألا و  هتلاق  اـمک  ـال  ینعملا  اذـهب  یعیبط  توملاـف  رادـلا  هذـه  نم  هللا  یلإ  هرجهلا  جورخلل و  سفنلا  ییهی ء  بکارملا 

.هرکذ رم  امک  هوقلا  فوقو  هبوطرلا و  دافنل  کلذ  نإ  نییعیبطلا 

رش و نذإف ال  هانرکذ  ام  هببس  قافتالا  وأ  رسقلاب  عبطلاب ال  عقی  امم  کلذ  وحن  روصلا و  خاسفنا  داسفلا و  توملا و  ماسقأ  عیمج  نذإف 
ریـصی امک  یلعألا  لمکألا  عونلل  ءاذغ  صقنأ  لزنأ و  عون  نوکی  نأ  فرـشألا و ال  هروصلل  ءادـف  نودأ  هروص  ریـصی  نأ  یف  ریـض  ال 

دادعتسالا و هل  لضفلا و  فرشلا و  هل  متی  کلذب  ناسنإلل و  هیذغأ  عیمجلا  ناویحلا و  تابنلل و  ءاذغ  یه  تابکرملا و  ءاذغ  رـصانعلا 
هیدؤملا هیبسنلا  رورشلا  تاریخلا و  نم  عاونأ  حرش  یف  مالکلا  نم  رخآ  طمن  یلإ  عجرنل  رونألا و  لحملا  یلإ  رفسلا  بوکرلل و  ؤیهتلا 

نیقباسلا بتک  ضعب  یف  ام  هاذاحم  یلع  مظعألا - ریخلا  یلإ 

دم ط  یناهرب ، ریغ  يرعش  هجو  هنأ  یفخی  ال  - 1
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هیفاضإلا رورشلا  تاریخلا و  عاونأ  هیمک  نایب  یف  ( 8  ) لصفلا

- هجوأ هعبرأ  یلع  نالاقی  رشلا  ریخلا و  نأ  ملعا 

تایوامسلا یلإ  بسنی  ام  اهنمف 

.(1) اهسوحن بکاوکلا و  دوعس  نم 

هیعیبطلا رومألا  یلإ  بسنی  ام  اهنم  و 

- عاجوألا مالآلا و  نم  هیناویحلا  هجزمألا  قحلی  ام  داسفلا و  نوکلا و  نم 

هیرصنعلا ءایحألا  عابط  یف  ام  یلإ  بسنی  ام  اهنم  و 

- بلاغتلا عزانتلا و  نم  اهتلبج  یف  ام  یلع  هموصخلا  هبحملا و  ضغابتلا و  ددوتلا و  رفانتلا و  فلاتلا و  نم 

یهاونلا رماوألا و  تحت  یتلا  سوفنلا  یلإ  بسنی  ام  اهنم  و 

.اعیمج نیتلجاعلا  نیتلجآلا و  هواقشلا  هداعسلا و  نم  اهقحلی  ام  یهلإلا و  سومانلا  ماکحأ  یف 

کلفلا دوعس  یلإ  بسنت  یتلا  تاریخلا  لوقنف 

لاثم لوألا  دـصقلاب  هضراع ال  یهف  کلفلا  سحن  یلإ  بسنت  یتلا  رورـشلا  امأ  کش و  ـالب  هنم  هدارإ  لوـألا و  قحلا  نم  هیاـنعب  یهف 
ام هدم  عاقبلا  کلت  دربی  امیک  يرخأ  هرات  اهنع  اهبیغت  هدم و  اهل  اهنیخـست  هرات و  عاقبلا  ضعب  یلع  اهعولط  سمـشلا و  قارـشإ  کلذ 
ُْلق یلاعت  هللا  هرکذ  امک  ماعلا  عفنلا  یلکلا و  حالـصلا  نم  هیف  امل  هتمکح  بجاو  و  لوألا - قحلا  هیانعب  یه  تابنلا و  ناویحلا و  وشنل 

.هیآلا  (2) ًادَمْرَس َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ 

اهیف و داضت  ذإ ال  هداعسلا  یف  اهیرتشمک  اهلحز  تایوامسلا  نأل  اهصاخشأ  یلإ  هبسنلاب  رصانعلا  ملاع  یف  یتلا  اهراثآ  سوحن  يأ  - 1
هدق س  الصأ ، اهیف  هیرش  الف  عزانت  ال 

یهتنا املک  ههجو  تاحبـس  تقرحأل  تایهاملا  لیل  نودب  ناک  ولف  ضرألا  تاوامـسلا و  دوجو  وه  قحلا و  رون  لیوأتلا  یف  راهنلا  - 2
يدوجولا هرون  الب  ادمرـس  تایهاملا  یلایل  لعج  ول  امک  رظان  نکی  مل  لب  مهرئاصب  نیرظانلا و  راصبأ  هرون  عاعـش  رهبل  هرـصب و  هیلإ 
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لکلا تیقبل  داوملا  کلت  هایح  اهب  یتاوللا  هیناویحلا  لب  هیسنإلا  هیضرألا  هیکلفلا و  هیدبهفـسألا  هراونأ  الب  هینامـسجلا  داوملا  یلایل  وأ 
تنعمأ همهبلا و  یلع  همهبلا  هملظلا و  یلع  هملظلا  تبکر  و  ملظلا - توملا و  قسغ  نم  میهبلا  لـیللا  مدـعلا و  نم  مهلدـملا  لـیللا  یف 

هرمأب انییحی  هتمحر و  فنک  یف  انلعجی  لیللا و  یف  راهنلا  جلوی  راهنلا و  یف  لیللا  جلویف  هشهدلا - یف  هشهدـلا  هشحولا و  یف  هشحولا 
یف هقاـفلا - رقفلا و  مومع  تیأر  اذإ  عئادولا و  دری  نأ  اـموی  دـب  ـال  اندـنع و  هعیدو  هروـن  انیدـل و  هیراـع  هنم  حورف  هروـنب - انـسنؤی  و 

هرـشارشب دوجولا  لب  ارط  رونلا  الک و  هایحلا  نأ  يربکلا و  هماطلا  عوقو  تیردل  هقاسلا  یلإ  ردـصلا  نم  ریبکلا  ناسنإلا  ءازجأ  عومجم 
هدق س  ِراَّهَْقلا ، ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  هیلإ  هعجار  هللا  عقص  یلإ  هدئاع 
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تابنلا ضعبل  وأ  تاناویحلا  ضعبل  ضرعی  يذلا  امأ  و 

کلذ سیلف  ذوذـشلا  هردـنلا و  لـیبس  یلع  تاـقوألا  ضعب  یف  عاـقبلا و  ضعب  یف  اـهل  کـلهملا  طرفملا  دربـلا  وأ  طرفملا  رحلا  نـم 
.لوألا دصقلاب 

هیعیبطلا رومألا  یلإ  بسنت  یتلا  تاریخلا  امأ  و 

اهلک یهف  اهتایاغ  لمکأ  اـهتالاح و  متأ  یلإ  اـهل  غلبملا  ءوشنلا  یلع  اـهل  هنیعملا  بابـسألا  نداـعملا و  تاـبنلا و  ناویحلا و  نوکت  نم 
هضراع ال یهف  نوکلا  دـعب  اهقحلی  یتلا  ءـالبلا  داـسفلا و  یه  یتلا  رورـشلا  اـمأ  هنم و  هیاـنع  مویقلا و  يراـبلا  نم  هدارإ  هللا و  ءاـضرب 

امئاد یلویهلا  یف  اهـصاخشأ  یقبی  نأ  نکمی  مل  امل  تانئاکلا  نأل  کلذ  و  هیعبتلا - رارجنالا و  ضرعلاب و  اهلوصح  لب  لوألا  دصقلاب 
اهتعیبط همومیدل  ظفاحلا  اهمـسلط  بر  اهتیعون و  إدبم  اهروصب و  اهئاقب  یلإ  هینابرلا  هیانعلا  هیهلإلا و  همکحلا  تفطلت  ملاعلا  اذـه  یف 

یف بجاوب  کلذ  ناک  امنإ  امئاد و  نالیـسلا  نابوذـلا و  یف  صاخـشألا  تناک  نإ  لاـصتالا و  یلع  لاـثمألا  دراوت  دارفـألا و  بقاـعتب 
.هیاهن الب  هریثک  تاریخ  همج و  لئاضف  بیغلا  هوقلا و  یف  نأل  هیانعلا  همکحلا و 

اهلوبقل عستت  هیمـسجلا ال  یلویهلا  نأل  دـحاو  تقو  یف  هدـحاو  هعفد  روهظلا  لـعفلا و  یلإ  ءاـفخلا  هوقلا و  نم  اـهجورخ  نکمی  ـال  و 
یـش ء دعب  ائیـش  الإ  هدارفأ  هتباثلا و  هنیع  یلع  ضایفلا  هتوکلم  هل و  ربدملا  هلقع  یف  هجمدنملا  هیعیبطلا  عاونألا  نم  دـحاو  عون  لئاضف 

اهراثآ اهمزاول و  اهتایفیک و  اهتالاح و  هیعیبطلا و  راونألا  عیمج  لئاضف  فیکف  امئاد  روهدـلا  تاـقوألا و  رمم  جـیردتلا و  لـیبس  یلع 
- همایقلا موی  یلإ  دـعب  نم  یجی ء  نآلا و  دوجوم  وه  نم  مهنم و  یـضم  نم  مهلک  مدآ  ینب  یلاعت  هللا  قلخ  ول  ـالثم  هننفتملا  هلـصفملا 

مهتعتمأ مهئاذغ و  تابن  مهناویح و  فیکف  اهبحرب  ضرألا  مهعست  نکت  مل  دحاو  تقو  یف 
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یلویهلا ال مهعـست و  ضرألا ال  نأل  همأ - دـعب  همأ  نرق و  دـعب  انرق  هللا  مهقلخ  اذـه  لجأ  نمف  مهتایح  ماـیأ  یف  هیلإ  نوجاـتحی  اـم  و 
نم نوکی  امک  لعفلا  یف  روصقلا  نإف  عناصلا  نم  اهتیلباق ال  یلویهلا و  ههج  نم  صقنلا  نأ  انرکذ  امب  نیبت  دقف  هدحاو  هعفد  مهلمحت 

هعنـص ماکحأ  یف  عناصلل  اهدوجو  دب  یتلا ال  تالآلا  روتف  تاودألا و  مدع  نم  اضیأ  نوکی  دقف  هتفرعم  هلقل  وأ  هتوق  فعـضل  لعافلا 
لتفلل و دیدحلا  لوبق  رـسع  لثم  یلویهلا  لبق  نم  نوکی  دق  امهلکاش و  ام  تاکرحلا و  نامزلا و  وأ  ناکملا  مدـع  نم  وأ  هلعف  ناقتإ  و 

هلوبق رـسع  دـیدحلا و  روصقل  لب  دادـحلا  نم  زجعلا  سیلف  امهریغ  فوصلا و  بنقلا و  نم  لابحلا  لعفی  اـمک  ـالیوط  ـالبح  هرییـصت 
بشخلا ال مدـعل  ءامـسلا  غلبی  املـس  لمعی  نأ  نکمی  راجنلا ال  لثم  هرـصنع و  نالیـسل  هیف  بتاکلا  هباتک  لبقی  ءاوهلا ال  لثم  لتفلا و 

ممألا ءایقـشأ  ضعب  ءادـتها  مدـع  اذـک  و  میکحلا - یف  لفطلا ال  یف  زجعل  لفطلا  ملعی  نأ  نکمی  میکحلا ال  لجرلا  لـثم  هیف و  زجعل 
نیعمجأ و مهیلع  هللا  تاولـص  ءایبنألا  روصقل  سیل  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  یلاعت  هلوق  یف  امک  مهل  هراذنإ  مهایإ و  مهیبن  هوعدـب 

یف سایقلا  ذـخؤی  اذـه  یلعف  یلعألا - هتوکلم  هللا و  یلإ  اهبرقی  ام  هثیبخلا  سفنألا  لوبق  رـسعل  لب  راذـنإلا  هیادـهلا و  نع  مهزجعل  ال 
.میلعلا ربدملا  میکحلا و  عناصلا  یف  زجعل  روصلل ال  اهلوبق  رسع  یلویهلا و  نم  زجعلا 

متأ یلإ  ائیشف  ائیـش  ایقرتم  هوقلا  فعـضأ  و  دوجولا - صقنأ  نم  اهنوک  يدتبی  تناک  امل  تانئاکلا  اذه  نأ  کلذ  یف  رخآلا  ببـسلا  و 
تیمـس هنأش  لج  يرابلا  نم  هیانعب  اهتایاغ  لمکأ  یلإ  اهب  هغلبم  ومنلا و  وشنلا و  یلع  اهل  هنیعم  بابـسأب  تاـیاغلا  لـمکأ  تـالاحلا و 

یلإ سایقلاب  ناک  نإ  هنإف و  لوألا  دصقلاب  هضراع ال  یه  ارش و  یمس  کلذ  نع  اهقوعی  ضراع  ببس  لک  تاریخ و  بابـسألا  کلت 
غولبلا یلع  هل  هنیعملا  بابسألا  نم  نوکی  رخآ  یش ء  یلإ  سایقلاب  هنکل  ارش  هتیاغ  هلامک و  یلإ  لوصولا  نع  هقاع  يذلا  یشلا ء  اذه 

.ضرعلاب هتیرش  تاذلاب و  هتیریخ  نوکیف  كاذ  لجأل  تاذلاب ال  لوألا و  قلخ  اذه  لجأل  اریخ و  همامت  هلامک و  یلإ 
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تملع اهلکاش  ام  وأ  تاکرحلا  وأ  نامزلا  وأ  ناکملا  مدـع  وأ  یلویهلا  زجعل  نوکی  دـق  لعفلا  مدـع  نأ  نم  هانرکذ  اـم  تققحت  اـمل  و 
لعافلا یلإ  هلک  زجعلا  نوبـسنیف  هنوروصتی  یلویهلا و ال  نم  زجعلا  هیفیک  نوفرعی  نیذـلا ال  مالکلا  لهأ  ماوعلا و  نم  ریثک  نظ  داـسف 

اهنع زجعی  ءایـشألا و  نم  ریثک  یلع  ردـقی  هنإ ال  نولوقیف  یلاعت  هللا  یلع  کلذ  نومهوتی  امبر  مهنـأل  کـلذ  میلعلا و  رداـقلا  میکحلا 
یف زجعلا  نأ  هقلخ  یف  تیعور  یتلا  حلاصملا  نع  رظنلا  عطق  عم  نونطفتی  هتکلمم و ال  نع  سیلبإ  جرخی  نأ  ردـقی  هنإ ال  مهلوق  لثم 

قلاخلا و نم  هردقلا  مدع  نم  سیل  اهیلإ و  هجارخإ  روصتی  یتح  یلاعت  هللا  هکلمم  ریغ  یتلا  هکلمملا  مدع  نم  وه  امنإ  جارخإلا  مدـع 
نأ ردقی  هللا ال  نإ  نولوقی  اهمرخ و  (1) و  هربإلا نم  زجعلا  نأ  نوردی  هربإ و ال  فوج  یف  تاوامـسلا  لخدی  نأ  ردقی  هنإ ال  نولوقی 

هیآلا هذـه  اولاق  ٌریِدَـق * ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  یلاعت َو  هلوق  ینعم  نع  اولئـس  اذإف  اـمهنم  زجعلا  نأ  نوردـی  ـال  نیـضیقنلا و  نیب  عمجی 
اهنوروصتی یتلا  تاعنتمملا  هذه  نأ  اوملعی  مل  لکلا و  ظفل  داریإب  حرـص  مومعلا و  یلع  رکذ  هنأل  یلاعت  هللا  لاق  ام  فالخ  هصـصخم 

اهیلع مکحی  تالیحتـسملل و  اناونع  هلعجی  تاموهفملا و  ضعب  روصتی  نهذلا  لب  مهتاروصت - مهماهوأ و  نع  هجراخ  ءایـشأب  تسیل 
اذـه عضاوم  ضعب  یف  لصفم - وه  ام  یلع  هیتبلا  ریغ  هیقیقحلا  اـیاضقلا  یف  اـمک  ریدـقتلا  ضرفلا و  لـیبس  یلع  لـب  هیتب  ریغ  ماـکحأب 

.باتکلا

هیرصنعلا تاناویحلا  سفنأ  یف  دجوت  یتلا  تاریخلا  امأ  و 

هراشا

یلاعت و هللا  هیانعب  اهترطف  یف  هسورغم  اهتلبج  یف  هعدوتـسم  اهنأ  کش  الف  عاقولا  برـشلا و  لـکألا و  هفلـألا و  هذـللا و  هبحملا و  نم 
ضارمألا و حرجلا و  شطعلا و  ملألا و  عوجلا و  هضغبملا و  هشحولا و  رفانتلا و  نم  اهقحلی  ام  امأ  لوـألا و  دـصقلاب  تاذـلاب و  هاـضر 

دصقلاب ضرعلاب و  یلاعت  هللا  ردقب  هعقاو  هیعبتلا  رارجنالا و  هرورضلا و  لیبس  یلع  اهیلع  هدراو  یهف  اههابـشأ  توملا و  (2) و  عاجوألا
یناثلا

هدق س  زجعلاب ،  فصوی  یلاعت ال  هللا  نکل  نوکی و  اذه ال  نأ  موصعملا ع : نع  درو  ثیح  ثیدحلل  قفاوم  اذه  - 1
جازم هسمـال و ال  هوق  نکی  مل  لـب  اـمیظع - اـصقن  ناـکل  هیلع  ناویحلا  لـبجی  مل  ول  یـسمل  یـساسحإ  ملع  عون  عاـجوألا  هذـه  و  - 2

هدق س  یناویح ،
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رفانملا نم  يذألا  مئالملا و  نم  هذـللا  شطعلا و  عوجلل و  تاناویحلا  هلبج  یف  هتمکح  هتحلـصم و  یـضتقمب  يراـبلا  لـعج  اـمل  هنإـف 
.عابتتسالا هرورضلا و  یلع  اهسوفن  هواقش  اهلکایه و  كاله  و  اهنادبأ - بطع  یعاود  اهئاهتنال و  ابابسأ  یه  تراص 

امیکل شطعلا  عوجلا و  اهل  لعج  یلاعت  هنإف  اهحالـص - اـهئاقب و  لـجأل  وهف  کـلذ  هعنـص  هداـجیإ و  یف  میکحلا  يراـبلا  دـصق  اـمأ 
یف امئاد  اهماسجأ  تناک  اذإ  هعاسف  هعاس  اهنم  للحتی  اـمم  الدـب  سومیکلا  نم  اهنادـبأ  یلع  فلخیل  برـشلا  لـکألا و  یلإ  اهوعدـی 
امأ اهعابط و  هیلإ  جاتحی  ام  اهنادبأ و  هجزمأل  هقفاوملا  هفلتخملا  تالوکأملا  یلإ  اهب  وعدی  امیکلف  تاوهشلا  امأ  نالیـسلا و  نابوذلا و 

اهـسوفن سرحت  امیکل  اهداسجأل  هضراعلا  تافآلا  دنع  عاجوألا  مالآلا و  امأ  صقنی و  دیزی و ال  هجاحلا و ال  ردقب  لکأت  امیکف  هذـللا 
قلخ امم  یـش ء  عیـضی  الئلف  ضعب  فیجل  هلکآ  تاناویحلا  ضعب  نوک  امأ  مولعم و  لجأ  یلإ  اهل  تاـفآلا  نم  اـهداسجأ  ظـفح  یلع 

.عفن ریغب 

اهل أیه  اهعابط و  یف  کلذ  یلاعت  هللا  لعج  امیف  و  ضعبل - هلکآ  تاـناویحلا  ضعب  نوک  یف  لوقعلا  تریحت  دـق  هنأ  یبیبح  اـی  ملعا  و 
طبـضلا و ضبقلا و  یلع  ردـقی  اهب  یتلا  دادـحلا  ریفاظألا  بیلاخملا و  باـینألاک و  کـلذ  یلع  اـهب  نکمتی  یتلا  تاودـألا  تـالآلا و 

عزفلا عاجوألا و  مالآلا و  نم  اهنم - تالوکأملا  قحلی  ام  عم  کلذ  لکاش  ام  عوجلا و  هذـللا و  هوهـشلا و  لکألا و  شهنلا و  قرخلا و 
مهب تننفت  ءارآلا و  مهب  کلذ  دنع  فلتخاف  همکحلا  هیاغلا و  و ال  هلعلا - مهل  حنـست  مل  کلذ و  یف  اورکفت  املف  لتقلا  حبذلا و  دـنع 
لیلق ریرش  لعف  لب  میکح  لعف  نم  سیل  ضعبل  اهـضعب  لکأ  ضعب و  یلع  اهـضعب  تاناویحلا  طلـست  نإ  مهـضعب  لاق  یتح  بهاذملا 

.اریرش اریخ و  نیلعاف  ملاعلل  نإ  اولاق  اذهلف  دیبعلل  مالظ  همحرلا 

هقباسلا و راودألا  یف  یصاعملا  بونذلا و  نم  اهنم  فلـس  امل  اهل  هبوقع  اذه  نإ  لاق  نم  مهنم  موجنلا و  یلإ  کلذ  بسن  نم  مهنم  و 
هلعلا ام  يردأ  لاق ال  زجعلاب  هسفن  یلع  رقأ  نم  مهنم  حلصأ و  اذه  نإ  لاق  نم  مهنم  و  ضرعلاب - لاق  نم  مهنم  هیخسانتلا و  مه  ءالؤه 

هلعلا و مهبلط  یف  اهولاق  لیواقألا  هذـه  لک  همکحلا و  الإ  لعفی  یلاعت ال  يرابلا  نإ  لاـق  هنأ  ریغ  اـضعب  اهـضعب  تاـناویحلا  لـکأ  یف 
.همکحلا هجو 
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راظنألاب هیلکلا  ءایشألا  بابـسأ  ملعی  نأ  عنتمی  و  اصوصخم - ءایـشألا  للع  نع  مهثحب  ایئزج و  ناک  مهرظن  نأل  اهیلع  اوفقی  مل  امنإ  و 
- یئزج ررض  کلذ  نم  ضرعی  ناک  نإ  مومعلا و  یلع  حالـصلا  یلکلا و  عفنلا  وه  اهنم  ضرغلا  امنإ  یلاعت  يرابلا  لاعفأ  نأل  هیئزجلا 

ْمَُکل لاق َو  لتقلا و  یف  صاصقلاب  مکح  هنأ  کلذ  اهیف و  هدودـح  هقحلا و  هعیرـشلا  یف  هماکحأ  لاثملا  انایحأ و  هصوصخم  هراکم  و 
یلک حالـص  یمومع و  عفن  هیف  قراسلا  دی  عطق  کلذک  هنم و  صتقی  نمل  املأ  اتوم و  ناک  نإ  ِباْبلَْألا و  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف 

.هل اررض  قراسلل و  املأ  ناک  نإ  و 

تابنلا ناویحلا و  سانلا و  ضعبل  ضرعی  دـق  ناک  نإ  هماعلا و  هحلـصملا  عفنلا و  لجأل  راطمألا  رمقلا و  سمـشلا و  هللا  قلخ  اذـکه  و 
لئاوأ یف  هعیرـشلا  ننـس  هماقإ  نیدلا و  راهظإ  یف  مالآ  دئادش و  همئألا ع  ءایبنألا و  عابتال  لانی  دـق  اضیأ  کلذـک  ررـض و  کلذ  نم 

نیذـلل هیلکلا  هحلـصملا  ماعلا و  عفنلا  وه  هعیرـشلا  دـعاوق  نالعإ  نیدـلا و  راـهظإ  یف  هضرغ  يراـبلا و  همکح  ناـک  اـمل  نکل  رمـألا 
لان ام  کلذ  بنج  یف  لهس  تاریخلا  تاداعسلا و  نم  مهب  قحلی  ام  ددع  مهددع و  یصحی  همایقلا و ال  موی  یلإ  مهدعب  نم  نوئیجی 
نم اوقـال  اـم  و  نیفلاـخملا - ءادـعألا  داـهج  نیکرـشملا و  هیذأ  نم  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعملا  هدـالوأ  هتمئأ و  یبنلا و 
یلع دـهجلا  نم  اهیف  ام  ضئارفلا و  ءادأ  راـهنلا و  مایـص  لـیللا و  ماـیق  نم  نمؤملا  لاـن  اـم  مث  رافـسألا  بعت  تاوادـعلا و  بورحلا و 
ناک امل  ربکـألا و  هللا  ناوضر  نیعلا و  روحلا  ناـنجلا و  میعن  نم  مهل  هللا  دـعأ  اـم  بنج  یف  لـیلق  رزن  نادـبألا  یلع  بعتلا  سوفنلا و 

.ایئزج اریغص  هتهج  نم  دئادشلا  کلت  تناک  یلکلا  حالصلا  یلإ  لوئی  رمألا 

ام تاناویحلا و  ملأ  یف  هضرغ  هؤانث و  لج  يرابلا  دصق  نإ  اضعب  تاناویحلا  ضعب  لکأ  یف  همکحلا  هجو  یف  لوقن  لاثملا  اذه  یلعف 
لب خـسانتلا  لهأ  نظ  امک  اباذـع  اهل و  هبوقع  سیل  هضراعلا  تافآلا  دـنع  اهـسوفن  قحلی  یتلا  مالآلا  عاجوألا و  نم  اهعابط  هیلع  لبج 

هضراعلا تافآلا  نم  اهلکایهل  هنایص  اهداسجأ و  ظفح  یلع   (1) اهسوفنل اثح 

الف لامکلا  وشنلا و  هغولب  مدع  عم  عاجوألا  هذه  دعب  هدسج  دسفی  يذلا  یئزجلا  یف  هترمث  مدع  ثحلا و  اذـه  ققحت  مدـع  امأ  و  - 1
هدق س  تملع ، امک  یلکلا  عفنلا  ضرفلا  نأل  هیانعلا  هب  أبعی 
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یلإ اهتملـسأ  اهتلذخ و  داسجألاب و  سوفنلا  تنواهتل  کلذ  نکی  مل  ولف  هرـضم  عفد  هعفنم و  رج  یلع  ردقت  داسجألا ال  تناک  ذإ  اهل 
عاجوألا مالآلا و  تلعج  هلعلا  هذـهلف  هدـم  عرـسأ  یف  هدـحاو  هعفد  اهلک  تکلهل  و  اهلاجآ - براقت  اـهرامعأ و  ءاـنف  لـبق  کـلاهملا 

مالآلا نم  اهـسفنأ  ظـفحل  زرحتلا  رارفلا و  برهلاـب و  اـمإ  لاـتقلا و  برحلاـب و  اـمإ  عفدـلا  هلبج  اـهیف  لـعج  تاـبنلا و  نود  ناویحلل -
اهلانی ناک  نإ  دایقنالا و  میلـستلا و  نم  دـب  لب ال  زرحتلا  لاتقلا و ال  برهلا و  اهعفنی  الف  اـهلجأ  ءاـج  اذإـف  مولعم  تقو  یلإ  هضراـعلا 

هنأب ملع  هیضرألا و  تاناویحلا  نم  اسانجأ  قلخ  امل  یلاعت  يرابلا  نإ  نآلا  لوقنف  همدقملا  هذه  انرکذ  دق  ذإ  عاجوألا و  مالآلا و  ضعب 
یلاعت هللا  ملع  دق  یبأ و  وأ  ءاش  نإ  یعیبطلا  توملا  هئیجی  مث  نکمی  ام  رثکأ  ایعیبط  ارمع  اهنم  لکل  لعج  نیدبآلا  دبأ  اهؤاقب  مودی  ال 

فیج ثثج   (1) هتمکح بجاوب  لعجف  هناحبـس  وه  الإ  هیـصحی  ددـع ال  لبجلا  لهـسلا و  رحبلا و  ربلا و  یف  اهنم  موی  لک  تومی  هنأب 
یلع ررض  هیف  نکی  مل  ءایحألل و  هعفنم  اذه  ناک  و  هدئاف - عفن و  الب  قلخ  امم  یش ء  عیـضی  الئل  اهئاقبل  هدام  اهئایحأل و  ءاذغ  اهاتوم 

.یتوملا

بلط یف  رظنلا  نأ  الوأ  رکذ  ام  مامـضناب  ملع  لب  تلق  اهئایحأ  ثثج  لکأ  هجو  یتأی  امم  همکحلا و ال  هذـه  نم  ملعی  مل  تلق  نإ  - 1
ههباشتملا ءایحألا  ثثج  لکأ  یلع  ضرعلاب  ثحلاب  هالابم  الف  ماعلا  حالـصلا  یلکلا و  عفنلا  ضرغلا  نأ  اـیلک و  نوکی  نأ  دـب  ـال  هلعلا 

اهتطعأ اهنأ  عم  تاذـلاب  هیانعلا  یف  نیدوصقملا  فیجلا  لکأ  یلع  ثحلا  اهتءالک و  داسجألا و  ظفح  یلع  ثحلا  بنج  یف  یتوملاـب 
یلوأ ای  اورظناف  ندـیود  يداد  نتخ  يوهآب  میلعت  هلمح  يدرک  هزرـش  ریـشب  لـیق - اـمک  برهلا  برحلا و  تـالآ  هسارفلا و  مزحلا و 

الک هجو  ثیحب  ناثدـحلا  عزانتلا و  بلاغتلا و  راد  نادـیدلا و  نطوم  ملاعلا  اذـه  یف  هنأش  یلاعت  میکحلا  عناصلا  هلعف  ام  نأ  راـصبألا 
لوقعلا رهبی  اقح  لضافلا  دـیجلا  لماکلا و  ماتلا  وه  هدوبعم  ءانف  یلإ  لوصولا  قیرط  یف  یقیقحلا  هضرغ  هقح و  یفو  هدوصقم و  رطش 

هدق س  همیظنت ، هدوج  بابلألا  شهدی  هعنص و  نسح 
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يرخأ همکح 

هجو اـهب  یلتمی  ناـک  یتح  روهدـلا  ماـیألا و  رمم  یلع  اـهنم  عمتجا  ثثجلا و  کـلت  تیقبل  یتوملا  ثثج  لـکأت  ءاـیحألا  نکی  مل  ول 
يرابلا لعج  ذإ  هذه  نم  رثکأ  همکح  يأف  ءایحألل  اکاله  ءابولل و  اببـس  کلت  ریـصیف  اهحیر  نم  ءاوهلا  دـسفی  راحبلا و  رعق  ضرألا و 

دنع عاجوألا  مالآلا و  اهـضعب  لانی  ناک  نإ  اهلک و  اهنع  هرـضملا  عفد  ءایحألا و  هعفنم  رج  اضعب  اهـضعب  تاناویحلا  لکأ  یف  هناـحبس 
و اهب - هرـضملا  عفد  وأ  اهنم  هعفنملا  بلج  لب  اهیلع  عجولا  ملألا و  لاخدإ  ضباقلا  لـتاقلا و  دـصق  سیل  ضبقلا و  لـتقلا و  حـبذلا و 
یقلخ و رخآلا  یعادـبإ و  امهدـحأ  نیمـسق  اهمـسق  تاقولخملا - بتر  تادوجوملا و  عدـبأ  امل  هؤانث  لـج  میکحلا  يراـبلا  نأ  ملعا 

یلإ اغلبم  هل و  اممتم  هئاقبل و  اببـس  نودألا و  دوجول  هلع  فرـشألا  لعج  نأب  هیعادـبإلا  تاـیلکلل  هبیترتب  ناـک  اـهمظن  عیمجلا و  بتر 
یلإ هتالاح  نودأ  نم  دوجولا  یف  اهبتر  هنأ  کلذ  (1) و  اهنم سکعلاب  هیقلخلا  تایئزجلا  مکح  لعج  هتایاهن و  لمکأ  هتایاغ و  یصقأ 

.هل ارخسم  هل و  انیعم  فارشألل و  امداخ  نودألا  لماکلا و  ءاقبل  اببس  مامتلل و  هلع  اهنم  صقانلا  لعج  اهلمکأ و  اهفرشأ و 

ناویحلا مسجل  ءاذـغ  تابنلا  مسج  لعج  هنم  هلاح  سخأ  یئزجلا و  ناویحلا  نم  هبتر  نودأ  ناک  امل  یئزجلا  تابنلا  نأ  کلذ  ناـیب  و 
سوفن هبتر  تناک  امل  اضیأ  اذکه  اهل و  هرخسم  هیناویحلا و  سفنلل   (2) همداخ کلذ  یف  هیتابنلا  سفنلا  لعج  هئاقبل و  هدام  و 

هدق س  هیماوق ، اضیأ  هیلباق و  قلخلا  ملاع  یف  هیلعاف و  رمألا  ملاع  یف  اهنأل  هیلعلا  هقلطم  یف  هیسکعلا  - 1
ریغ اهتحئار و  اهمعط و  نم  اهتایفیک  اهجازم و  حلـصت  اهنمـست و  اهیذغت و  اهـسفن و  هدام  یمنت  اهاوقب  لازت  هیتابنلا ال  سفنلا  نإف  - 2
هدام حلـصت  اهاوقب  لازت  هیناویحلا ال  نإف  هیناسنإلا  سفنلا  یلإ  هبـسنلاب  هیناویحلا  سفنلا  اذک  هیناویحلا و  سفنلا  هدامل  اهیذـغتل  کلذ 

کباب و هبتع  لخدت  امیک  اهتدام - یقتیل  تارفانملا  نع  زرحتت  تامئالملا و  سسجتت  دقفتت و  هکرحملا  هساسحلا و  اهاوقب  لب  اهسفن 
هدق س  تست ،  رهق  فطل و  سکع  خزود  دلخ و  تست  رهب  زأ  نایناحور  تعاط  راطعلا - راشأ  اذه  یلإ  کبانج و  میرح 
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ضعب یف  ناک  امل  سایقلا  مکحلا و  اذه  یلع  هقطانلل و  هرخسم  همداخ و  تلعج  هیناسنإلا  سفنلا  هبتر  نم  نودأ  صقنأ و  تاناویحلا 
هدام اهداسجأ  تلعج  اهنم و  هلماکلا  هماتلل  هرخسم  همداخ و  اهنم  هصقانلا  سوفنلا  تلعج  هروص  لمکأ  هقلخ و  متأ  وه  ام  تاناویحلا 

نالیـسلا و یف  امئاد  صاخـشألا  یلویه  ناک  ذإ  اهتایاهن  لمکأ  اهتایاغ و  متأ  یلإ  غلبتل  اهئاقبل  اببـس  اـهنم و  هماـتلا  داـسجألا  ءاذـغ  و 
.نابوذلا

امل هؤانث  لج  میکحلا  يرابلا  نأ  یهف  هیف  هبئاغلا  همکحلا  امأ  اضعب و  اهـضعب  تاناویحلا  لکأ  یف  هبجوملا  هلعلا  انرکذ  اـمب  نیبت  دـقف 
تاناویحلا ثثج  لعجی  مل  ولف  هدئاف  عفن و ال  الب  ائیـش  كرتی  مل  تاناویحلا  نع  هرـضم  عفدل  وأ  هعفنم  رجل  امإ  هینوکلا  ءایـشألا  قلخ 

کلذ و لبق  رکذ  امک  یلک  كاله  ررـض و  اهنم  ضرعی  ناک  هدئاع و  هدئاف و ال  الب  هلطاب  فیجلا  کلت  تناکل  داسجألا  هذهل  ءاذغ 
هبوقع ابیذـعت و  کـلذ  لـعجی  مل  هنأـش  زع  میکحلا  نأ  رم  دـقف  ضبقلا  و  لـتقلا - حـبذلا و  دـنع  ضرعت  یتلا  عاـجوألا  مـالآلا و  اـمأ 

داسجألاب و اهنواهت  مدع  تافآلا و  نم  اهداسجأ  ظفح  یلع  اهـسوفنل  اثح  لب  هیخـسانتلا  هنظ  امک  اهنم  تفلـس  بونذ - یلع  اهـسوفنل 
.مولعم لجأ  یلإ  کلاهملا  یلإ  اهمیلست 

.تامملل اهتیهارک  هایحلا و  تاناویحلا  هبحم  یف  هلعلا  ام  تلق  نإف 

ءاقبلا ناک  ذإ  تادوجوملا  عابط  یف  هورکم  ءانفلا  و  بوبحم - ءاقبلا  ءانفلا و  تامملا  ءاقبلا و  هبـشت  هایحلا  نأ  اهادـحإ  یتش  للعل  انلق 
تراص ادـبأ  قاب  وه  تادوجوملا و  هلع  ناک  امل  هنأش  زع  يرابلا  نالباقتم و  مدـعلا  دوجولا و  و  مدـعلا - نیرق  ءانفلا  دوجولا و  نیرق 

لجأ نمف  اهب  هبشتی  اهیلإ و  قاتـشی  اهتافـص و  هتلع و  بحی  لولعملا  اهتلعل و  هفـص  هنأل  هیلإ  قاتـشت  ءاقبلا و  بحت  اهلک  تادوجوملا 
.هللا ءاش  نإ  هنایب  یلع  علطتس  امک  قئالخلا  رئاس  هیلإ  قاتشملا   (1) لوألا قوشعملا  وه  تاذلاب  بجاولا  نأب  ءامکحلا  لاق  اذه 

نأـب رعـشتسی  مل  نإـف  لاـبولا  هءاندـلا و  وأ  لاـمکلا  هیزملا و  هـنم  هراعـشتسا و  بـسحب  قاتـشملا و  رظن  یف  اـمأ  عـقاولا و  یف  يأ  - 1
هفاضإ ضحملا و  ءاهبلا  قلطملا و  رونلا  رـصح  ثیح  نارـسخلا  هل  ناک  وه  رهاظ  يأ  رهظم  لقأ  ـال  وه و  نم  تعن  وه و  اـم  بولطملا 

هقیقحلا و روهظ  دـنع  هرثکلا و  راـثم  رظنلا  اذـه  ینعملا و  هقیقحب  هیلدـتم  ریغ  هروصلاـب  لوغـشم  ینعملا  نع  لـفاغ  وه  لـباقلا و  یلإ 
ِتَنَع لاق َو  ُهَْدنِع و  َهَّللا  َدَجَو  ًاْئیَـش َو  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  لاق  ُلِطاْبلا و  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج  ُْلق  یلاعت َو  لاق  امک  تازاجملا  لالحمـضا 

هدق س  هللا ، بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای  لوقی  فکلا و  رفص  یقبی  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا 
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ادوجو اهل  نأب  يردت  اهسوفن ال  نأ  اهتثلاث  و  نادبألا - اهـسوفن  هقرافم  دنع  عزجلا  عزفلا و  عاجوألا و  مالآلا و  نم  اهقحلی  ام  اهتیناث  و 
یناعملا ال هذـه  نأل  باوجلا  یف  لوقنف  داـسجألا  نم  اولخ  ادوجو  اـهل  نأـب  اهـسوفن  مهلت  ـال  مل  لوقت  نأ  کـل  ماـسجألا و  نم  اولخ 

هغراف تیقب  لامکلا  مامتلا و  لبق  اهداسجأ  تقراف  اذإف  لمکت  متت و  نأ  لبق  اهداسجأ  تقرافل  اهب  تملع  ول  اهنأل  اهتفرعم  اـهل  حـصت 
ریبدـت الب  هغراف  سوفنلا  ءاقبإ  همکحلا  نم  سیل  صاخ و  رثأ  هل  دوجو  لک  ذإ  دوجولا  یف  لطعم  لمع و ال  لغـش و  نود  نم  هلطعم 
ریبدـت نع  نیع  هفرط  کسمأ  ول  نأش و  یف  وه  موی  لک  لب  ءایـشألا  ظفح  ملاـعلا و  ریبدـت  نم  هظحل  لـخی  مل  عیمجلا  أدـبم  ناـک  ذإ 

.نادبألا سوفنلا و  تمدعنا  ناوکألا و  تسمطنا  بکاوکلا و  تطقاست  تاوامسلا و  تفاهتل  هظفح  هئاقبإ و  ملاعلا و 

ءایربک ءاوضأب  هئیـضتسم  لزألا  لامج  دوهـش  یف  هقرغتـسم  نوکت  نأ  امأ   (1) داسجألا تقراـف  اذإ  هلماـکلا  هماـتلا  سوفنلا  نأ  ملعا  و 
هصقانلا سوفنلا  دییأتب  هلوغـشم  نوکت  نأ  امأ  نیلوألا و  لوأ  لالج  همظع  یف  هریحتم  نیمیهملا  هللا  هکئالم  کلـس  یف  هطرخنم  لوألا 

یتح فرشأ  لمکأ و  یه  هلاح  یلإ  اضیأ  هدیؤملا  هذه  یقتری  لامکلا و  لاح  یلإ  غلبت  صقنلا و  لاح  نم  کلت  صلختیل  هدسجتملا 
نیقباسلا یلوألا  هفئاطلا  یلإ  لصت 

یقتری هلوق و  نم  دارملا  ناک  اضیأ و  هیعیبطلا  هقرافملا  لمـشی  هقالطإ  یلع  مالکلا  یقبأ  ول  یعیبطلا و  يرایتخالا ال  توملاـب  يأ  - 1
لجأل هنکمم  نوکت  هذـه  نإف  هوحن  لخنملاب و  نجعلا  نحطلا و  نع  هربصلا و  یف  روشقلا  نع  بوبحلل  هیفـصتلا  لـثم  هدـیؤملا  هذـه 
ایندلا نإف  الف  هعارزلا  لثم  نوکی  يذلا  یقرتلا  امأ  افقلا و  یلإ  هجوتلا  لیلقت  ءاطغلا  فشک  دنع  امهتیدـحأ  هریـصبلا و  رـصبلا و  هدـح 

هدق س  ریعشلا ، الإ  دصحی  ریعشلا ال  عرز  نإ  ربلا و  الإ  دصحی  ربلا ال  عرز  نإف  ریغ  هعرزملا ال  یه 
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دالوألا و هذـمالتلا و  میلعت  یف  قیفرلا  ذاتـسألا  قیفـشلا و  بـألا  ایندـلا  هذـه  یف  کلذـل  لاـثملا  یهَْتنُْملا و  َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  نیبرقملا َو 
جارخإب نوذاتسألا  ءابآلا و  لمکی  دالوألا و  هذمالتلا و  نرمتیل  فراعملا  مولعلا و  هحـسف  یلإ  تالاهجلا  تاملظ  نم  مهایإ  مهجارخإ 

هب اهبشت  هؤایربک و  هتمظع و  تلج  يرابلاب  ءادتقا  روهظلا  لعفلا و  یلإ  مکحلا  عئانصلا و  فراعملا و  مولعلا و  نم  مهسوفن  هوق  یف  ام 
رثکأ و اهمولع  سفن  لکف  روهظلا  یلإ  ءافخلا  نم  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  تادوجوملا - جارخإ  یف  ببـسلا  هلعلا و  وه  ذإ  هتمکح  یف 

هکئالملا هبتر  یه  هذـه  دـشأ و  هب  اههبـشت  برقأ و  هللا  یلإ  اهتبـسنف  رثکأ  اهریغ  یلع  اهتـضافإ  دوجأ و  اـهلامعأ  و  مکحأ - اـهؤانص 
دح یف  ءامکحلا  لاق  ینعملا  اذـهل  برقأ و  مهیأ  هلیـسولا  مهبر  یلإ  نوغتبیف  َنوُرَمُْؤی  اـم  َنُولَعْفَی  ْمُهَرَمَأ َو  اـم  َهَّللا  َنوُصْعَی  ـال  نیذـلا 

هقالخأ هحلاص و  هلامعأ  همکحم و  هعئانـص  هیقیقح و  همولع  نوکی  نم  نأ  هدافم  هیرـشبلا و  هقاطلا  ردـقب  هلإلاب  هبـشتلا  اـهنإ  هفـسلفلا 
کلذک هناحبس  هللا  نأل  رثکأ  هب  ههبشت  هللا و  یلإ  هبرق  نوکی  الصتم  هریغ  یلع  هضیف  هحیحص و  هؤارآ  هلیمج و 

هیناسنإلا سوفنلا  یلإ  هبوسنملا  رورشلا  تاریخلا و  امأ  و 

مایصلا و مایقلاک و  تاریخلا  نم  دع  ءاوس  اهعیمجف  هیـسومانلا  لاعفألا  ماکحألا و  هینیدلا و  یهاونلا  رماوألا و  تحت  اهلوخد  ههج  نم 
روبقلا هرایز  تازانجلا و  عییـشت  ضیرملا و  هدایع  و  محرلا - هلـص  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  هاکزلا و  هرمعلا و  جـحلا و 

ملظلا و میتیلا و  لام  لکأ  لتقلا و  همیمنلا و  هقرسلا و  انزلاک و  یصاعملا  رورـشلا و  نم  دع  وأ  تاعاطلا - نم  کلذ  ریغ  هللا و  ءایلوأل 
لکف ام  هیریخ  نع  کفنی  دوجولا ال  (1) و  هیدوجو رومأ  یصاعملا  نم  اههابشأ  نایغطلا و  روجلا و 

اهلعف عون  نم  اهلثامی  یـصاعملا  نم  هیـصعم  لک  نأ  کلذ  یلع  لیلدلا  هیمدـع و  تاهج  لاعفألا  یف  هیـصعملا  هیثیح  لب  لمأت  هیف  - 1
لکأ حاکنلا و  انزلاک و  هکرت  هتفلاخم و  نم  رخآلا  یف  یلقعلا و  وأ  یعرشلا  رمألا  هقفاوم  نم  امهدحأ  یف  ام  الإ  امهنیب  قرفی  هعاط ال 

یمدـع ینعم  وه  لعفلا و  یف  هیـصعملا  ههج  وه  كرتلا  هفلاخملا و  ناونعف  اصاصق  وأ  املظ  لتقلا  و  هنم - یـضرب  وأ  اـملظ  ریغلا  لاـم 
هئیس اهتیمست  ءوسلا و  یلإ  هیصعملا  هبـسن  نسحلا و  قلخلا و  یلإ  ءایـشألا  هماع  هبـسن  یهلإلا  مالکلا  یف  تعقو  کلذل  دوجوم و  ریغ 

اهنوکب دارأ  فنـصملا  لعل  ُقوُسُْفلا و  ُمْسِالا  َْسِئب  لاق  ُهَقَلَخ و  ْیَـش ٍء  َّلُـک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  لاـق  و  ْیَـش ٍء * ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهَّللا  یلاـعت  لاـق 
یلإ انزلا  هبیغلا و  یف  حبقلا  مذلا و  هعاجرإ  نم  همالک  لیذ  یف  ام  هب  دهـشی  یـصاعملا و  نیوانعب  هنونعملا  لاعفألا  هیدوجوم  هدوجوم 

دم ط  هعاطلا ، كرت  رمألا و  هفلاخم 
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مذـلا نأ  هقلطملا و  هتیناویحب  هقلعتملا  يوقلا  رابتعاب  لب  هل  یقطنلا  ءزجلا  راـبتعاب  يأ  ناـسنإ  وه  اـمب  ـال  ناـسنإلل  ریخ  لاـمک و  اـهنم 
هیوهـشلا و اهتوق  رـسک  یف  اهلامک  نوکی  يذـلا  یقطنلا  رهوجلا  یلإ  اهتبـسن  اهنیعت و  رابتعاب  الإ  اهیلع  بترتی  ـال  یعرـشلا  وأ  یلقعلا 

سفنلا لاعفنا  نإف  هینامرجلا  يوقلا  نع  اهلاعفنا  ندـبلا و  نع  اهراهقنا  یف  اهـصقن  نوکی  اهیلع و  هیئالعتـسا  هئیه  اـهباستکا  هیبضغلا و 
هذه هیلإ  يدؤی  امع  رظنلا  عطق  ولف  یلعألا  هتوکلم  یلإ  اهتبـسانم  مدـع  هللا و  همحر  نع  اهدـعب  اهتواقـش و  نم  لفاسألا  ینادألا و  نع 

بـسحب ادمح  حـیبقتلا  احدـم و  مذـلا  بلقنال  ناسنإلا  نم  فرـشألا  ءزجلا  یلإ  سایقلاب  عرـشلا  لقعلا و  بسحب  همومذـملا  لیعافألا 
هقیقح نأ  کش  اعرش و ال  القع و  نامومذم  انزلا  ینازلا و  همومذم و  هوهشلا  الثم  هبسنلا  کلت  نم  رثکأ  رخأ  بسن  بسحب  هقیقحلا و 

نیمیهملا نیبرقملا  هکئالملا  تافـص  نم  هیقوش  هفـص  لظ  اهنأ  کش  سفنلا و ال  دوجو  یف  هیراس  هیلبج  هوق  یه  اـهتیهام  هوهـشلا و 
اهـسفن یف  تمذ  فیک  هنعلا  نأ  يرت  هتاذ أ ال  یف  دومحم  هلاحم  نوکیف ال  هیولعلا  رهاوقلا  هیرهاقل  لظ  ناسنإلا  یف  بضغلا  نأ  اـمک 
رابتعاب هوهـشلاف  امومذـم  اصقان  ناک  هیلع  ناسنإلا  ردـقی  مل  ول  یلامک  لعف  عاقو  هنأ  رابتعاب  انزلا  و  ناسنإ - هنأ  رابتعاب  ینازلا  اذـک  و 

هذـلل هبجوم  لثملا و  دـیلوت  عونلا و  ظفح  ببـس  اهنوک  هیثونألا و  هیروکذـلا و  هروصلا  یف  اهنیعت  رابتعاب  بحلا و  یه  یتلا  اـهتقیقح 
بـسنلا رئاس  رابتعاب  هسفن و  یف  انـسح  ادومحم  ناک  روکذـملا  ضراعلا  نع  رظنلا  عطق  نأ  رابتعاب  انزلا  اذـک  هتاذـب و  دومحم  لاـمک 
همومذم اهنوکف  اهل  هتـسایس  كرت  لقعلل و  هوهـشلا  هعاط  مدع  یلإ  الإ  حیبقتلا  مذلا و  هجوت  قبی  مل  عیمجلا و  یف  ادمح  مذلا  بلقناف 

لجأل ماظنلا  لالتخا  دالوألل و  هیبرتلا  ثرإلا و  بسنلا و  عاطقنا  یلإ  اهلعف  يدأ  یتح  عرـشلا  لقعلا و  مکح  نع  ضارعـإلاب  وه  اـمنإ 
فاـصوأ هیناـکمإلا و  صئاـقنلا  و  یقلخلا - نیعتلا  راـبتعا  یلإ  هعجار  هیمدـع  رومأ  اـهلک  هنتفلا و  جرملا و  جرهلا و  عوقو  و  عزاـنتلا -

مامتلا و هیلعفلا و  نم  امهماکحأ  بوجولا و  دوجولاـف و  ـالإ  و  هیدوجوملا - یف  اـهروصق  اهتیمدـع و  اـهناکمإ و  راـبتعاب  تاـنکمملا 
هذللا قشعلا و  هجهبلا و  ءاقبلا و  لامکلا و 
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ماقملا اذه  حیضوت  یف  ذخأنل  طقف و  ارابتعا  لب  هقیقح  مومذم  وه  ام  دوجولا  یف  سیل  هلک و  دمح  رمألاف  رثؤم  دومحم و  ریخ و  اهلک 
موقألا ثحبلا  متألا و  ناهربلاب 

لامجإلا هجو  یلع  نکمی  ام  غلبأ  هقح و  یف  روصتی  ام  دوجأ  یلع  قولخم  لوقعملا  ملاعلاک  سوسحملا  ملاعلا  نأ  یف  ( 9  ) لصفلا

لـضفأ هتقیقح  هتاذ و  وه  يذلا  هدوجو  صقنلا و  ءاحنأ  نم  يرب ء  هرکذ  لج  ملاعلا  هلإ  دوجولا  بجاو  نأ  حضتا  ققحت و  دـق  لوقنف 
لک نم  دوجولا  بجاو  هنإ  انلق  کلذـل  هل و  لظ  وأ  حـشر  هعمل و  هاوس  ام  هتیهام و  دوجولا و  هقیقح  وه  لـب  اـهمتأ  دوجولا و  ءاـحنأ 

هروص و ال هدام و ال  هل و ال  لعاف  الف  دوجو  هدوجو  نم  مدقأ  هل و ال  ببس  کلذ ال  لجأل  دوجولا و  هلک  ذإ  دوجولا  لک  هنإ  ههج و 
رهاوجلا و رهوجم  تاوذـلا و  توذـم  قئاقحلا و  هقیقح  روصلا و  هروص  يدابملا و  أدـبم  تایاغلا و  هیاغ  وه  لـب  هیاـغ  ـال  عوضوم و 

دئاز عاد  ریغ  نم  هتیوه  میمـص  نع  أشنی  هتاذ و  قاح  نع  ردصی  امنإف  هلعفی  هنع و  ردـصی  امف  کلذـک  وه  ام  لک  ءایـشألا و  ئیـشم 
هدمحمل ابلط  وأ  اعفن  وأ  هذل  هجهب و  وأ  همارک  وأ  نکی  مل  الامک  هنع  دجوی  ام  دوجو  هدیفی  لعفلا و ال  یلع  هلمحی  ضرغ  وأ  هوعدـی 
کلذـلف نیملاعلا  نع  ینغ  هصیقن  لک  نم  يرب ء  هنأل  هیقیقحلا  وأ  هینظلا  تاریخلا  عفاـنملا و  نم  کـلذ  ریغ  وأ  همذـم  نم  اـصلخت  وأ 

هقیقح و دحاو  یـش ء  أدبم  هنوک  یف  اتاذ و  هنوک  یف  كانه  تاذلاف  هتیلعاف  هب  يذلا  هدوجو  هنیعب  وه  هتاذ - رهوجت  هب  يذلا  هدوجو 
وذ هنأب  بتکی  قطان و  هنأب  رهوجتی  انم  بتاکلاک  لعفی  رخآلاب  رهوجتی  امهدـحأب  نیئیـشب  مسقنی  ثیح  نیلعافلا  نم  هریغک  اراـبتعا ال 

نارقتفتف امهتیهام  هب  ققحتی  ام  ریغب  امهتیلعاف  بطحل  هقرحم  اهنوک  یف  رانلا  ضرـألل و  هئیـضم  اـهنوک  یف  سمـشلاک  هباـتک و  هکلم 
لباقلا و قلخی  يذـلا  هنأل  لباق  نم  هسفن ال  نم  ءایـشألا  عدـبی  همـسا  لج  يرابلاک  امهریثأت ال  لـبقی  لـباق  یلإ  لـب  هدـئاز  هفـص  یلإ 

فرـشأ نوکی  نأ  بجی  هتقیقح - لصأ  نم  دجوی  ثیح  هنم  دـجوی  ام  لکف  کلذـک  ناک  اذإ  اعیمج و  هروصلا  هداملا و  و  لوبقملا -
لضفأ ثیحب ال  هروصتملا  تالوعجملا  لجأ  هضورفملا و  تانکمملا 
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.هل مویقلا  لعاجلا  الإ  هنم 

لبق ءایـشأللف  یلاعت  هتاذ  نیع  یه  ءایـشألل  هیملعلا  هروصلا  نوکل  هوجولا  نسحأ  یلع  هاوس  اـمب  ملع  یلاـعت  هتاذ  هنأ  تملع  دـق  ذإ  و 
ققحت اذإف  ءاهبلا  نسحلا و  هیاغ  یف  نوکی  هرورضلاب  یهلإ  دوجو  لک  یسودق و  یهلإ  دوجو  اهل  هیهلإ  هیملع  روص  ینوکلا  اهدوجو 
دوجأ اهبیترت  ناک  ءایشألا  تبتر  اذإ  نوکلا و  ملاع  یف  نکمی  ام  فرـشأ  یهبأ و  نوکی  نأ  بجو  نوکلا  ملاع  یف  روصلا  کلت  لاثم 
اهروص مث  هیکلفلا  سوفنلاک  الیلق  هنم  صقنأ  وه  ام  هولتی  مث  هلاعفلا  لوقعلاک  ادوجو  اهفرـشأ  نم  يدـتبیف  ماـظنلا  فرـشأ  بیترتلا و 

ام یلإ  یطختی  هدنع و ال  لوزنلا  یف  عادبألا  هلسلس  عطقیف  اهنودأ  تادوجوملا و  صقنأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اجردتم  اذکه  هعبطنملا و 
- جازتمالاب هنع  ضیفت  مث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  یلاعت  هلوقب  اهیلإ  راشملا  رمألا  ریبدت  هیاهن  وهف  کلذ  ناکمإ  مدـعل  هنود 

تادادعتسالا بسحب  لباوقلا  یلع  اهبتارم  توافت  یلع  هبقاعتملا  هیعونلا  روصلا  تالاحتسالا  تاکرحلا و  عوقو  هیـسحلا و  داوملا  نیب 
يذـلا ال لضفألا  یهتنی  یتح  لـضفألا  یلإ  لذرـألا  نم  دوبعملا  برق  یلإ  دوعـصلا  یف  دوجولا  یقرتی  لازی  ـالف  تاـکرحلا  دادـعإ  و 
ریخلا و بیترت  فقی  هدنعف  ُهُعَفْرَی  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  هناحبس  لاق  امک  هیدوعـصلا  هلـسلسلا  هذه  یف  هنم  لضفأ 
- عناصلا هب  دارأ  ام  هیاغ  یلإ  غلبی  ثیحب  عونـصملا  لعجی  ثیح  داجیإلا  عنـصلا و  هوجو  نسحأ  اذهف  دوجولا  هرئاد  لصتی  هب  دوجلا و 

هرکذ لج  يرابلا  تاذ  یه  عنـصلا  کلذ  اهیلإ  هیدؤملا  هیاغلا  نوکی  نأ  نم  لضفأ  عناص  هعنـص  یف  ریخ  هیلع و ال  بترتملا  ریخلا  نم 
اهلوأ هدحاو  هرئادک  قحلا  همامت  لب  قحلا  هروص  هتروص  قحلا و  هرخآ  قحلا و  هلوأ  دحاو  صخـشک  بیترتلا  اذهب  راص  هلک  ملاعلاف 

ناحبسف اهتاذ  یلإ  اهتاذ  یف  اهتاذ  نم  هلایسلا   (1) هطقنلا اهلک  لب  هطقنلا  اهرخآ  هطقنلا و 

راصف اقمع  كرحت  حطـسلا  احطـس و  راصف  اضرع  كرحت  طخلا  اطخ و  تراصف  الوط  تکرحت  هطقنلا  لاق  نم  راشأ  اذـه  یلإ  و  - 1
لکف هیعطقلل  همسار  هیطسوتلا  هکرحلا  نامزلل و  مسار  لایسلا  نآلا  نأ  امک  لکلل  همسار  هلایـسلا  هطقنلاف  رکذ  امل  لیثمت  اذهف  امـسج 

امل دحاو و  هنأ  یلع  لدت  هیآ  هل  یش ء  لک  یف  و  لیق - امک  هقیقحلا  تایآ  اهنأ  باب  نم  هذه  اهتاموسرمل و  حورلا  هلزنمب  هثالثلا  نم 
ُعیِمَّسلا َوُه  ْیَـش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  هناحبـس  هلوقب  عمجلا - کـلذ  یف  ایـسأت  هتاذ  ناحبـسف  هلوقب  هیزنتلاـب  مـالکلا  فدرأ  هیبـشتلا  مهوأ 

هدق س  ُریِصَْبلا ،
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لاقملا هفصو  یلإ  غلبی  لاثمألا و ال  هل  برضی  امم  مظعألا  هتاذ 

یلیصفتلا هجولا  یلع  روصتی  ام  فرشأ  نکمی و  ام  لضفأ  هتالوعجم  بتارم  نم  هبترم  لک  نأ  نایب  یف  ( 10  ) لصفلا

هراشا

ینإ یمل و  ناجهنم  هیف  و 

- ثحابم هثالث  هیفف  یمللا  جهنملا  امأ 

دوجولا ءاحنأ  لضفأ  یلع  ءدبلا  بتارم  یف  عقو  ام  لک  نأ  نایب  یف  لوألا  ثحبملا 

هراشا

نم ردصی  اهب  یتلا  ههجلا  نم  هعون  نم  هصخـش و ال  نم  فرـشأ  وه  ام  روصتی  هلـسلسلا ال  هذـه  نم  هبترم  یف  عقو  املک  نأ  کلذ  و 
.هلعاف

لوألا امأ 

اهب عقی  یتلا  تاقافتالا  تاکرحلا و  لبق  وه  اـمیف  دـحاو  عونل   (1) صاخـشألا رثکت  نأل  هصخـش  یف  اهنم  لک  عون  راصحنا  بوجولف 
هریغ نع  زیمم  هل  صخشم  هیهاملل  ضراعب  دارفألا  ضعب  صاصتخا  نإف  عونلل  همزاللا  ریغ  ضراوعلا  نم  هرثکملا - تازیمملا  لصحت 
رخآ نود  ضعبلاب  هصاصتخا  عوقوف  هل  قاقحتـسالا  يواستم  عیمجلاف  اهمزاول  نم  مزال  وأ  هیهاملا  کلت  تحت  هعوقو  لجأل  ناـک  نإ 

بـسحب هیجراخلا  تاریثأتلل  هلباق  هدام  نم  دـب  الف  جراخ  نم  اهل  قحال  هعیبطلا  نع  جراخ  رمأل  ناـک  نإ  و  حـجرم - ریغ  نم  حـیجرت 
.هصخش یف  رصحنی  نأ  عون  لک  قحف  عادبإلا - ملاع  یف  روصتی  مل  کلذ  اهتالاعفنا و  اهتادادعتسا و  فالتخا 

عقو ام  هلمج  نم  هدرجملا  لوقعلا  یف  دیفی  امنإ  هدرف و  یف  رصحنم  هعون  درجملا  نأ  یلع  هوماقأ  يذلا  فورعملا  ناهربلا  وه  اذه  - 1
دم ط  هداملاب ، اهقلعت  ناکمل  الف  امهمارجأ  هیبکوکلا و  و  هیکلفلا - سوفنلاک  یقابلا  امأ  ءدبلا و  بتارم  یف 
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یناثلا امأ  و 

سخألا یـضتقی  ـال  قحلا  داوجلا  قلطملا و  ضاـیفلا  نأ  نم  اـهیلع  ناـهربلا  رکذ  رم  یتلا   (1) فرـشألا ناکمإ  هدـعاق  هیلع  تلد  املف 
هلاعفلا و لوقعلا  الوأ  هنأش  لج  عدبأ  مرج  الف  فرشألاف  فرشألا  هدوج  یضتقم  هدوجو و  ضیف  نم  مزلی  لب  فرـشألا  نکمی  امثیح 

کلت لـضفأ  مهتقبط و  بسحب  عقاولا و  یف  ناـکمإلا  یف  اـم  فرـشأ  یه  ذإ  هرهاـقلا  راونـألا  همیهملا و  هکئـالملا  همرکملا و  روصلا 
رخاوأ یلإ  بیترتلا  یلع  هاوس  ام  اهرئاس و  مث  هؤالآ  تلج  راونألا  رون  نم  اهبرقأ  اهمدقأ و  وه  اهأوضأ  اهرونأ و  هسدقملا و  تاوذـلا 

نوینوطالفألا نوطالفأ و  اهتبثأ  یتلا  هیعیبطلا  عاونألا  لثم  مانصألا و  بابرأ  یه  هقبطلا و  کلت 

هقلخلا بیترت  یف  هرکذ  يذلا  مالکلا و  نم  هدعاقلا  هذه  یف  ام  لثملا و  یف  ام  لوألا  رفسلا  نم  هینوطالفألا  لثملا  ثحب  یف  انمدق  - 1
هئیهلا و لـهأ  نم  ءامدـقلا  ءارآ  هیطعی  اـم  یلع  ینبم  لاـمکلا  ریخلا و  هوجو  نم  اـهیف  اـم  اـمهمارجأ و  هیبـکوک و  هیکلف و  سوفن  نم 

هلانت امم ال  هیئزجلا  نم  اهب  ام  یلع  لئاسملا  هذـه  نأ  ملعت  کنکل  هثیدـحلا  ثاحبألا  هقدـصت  امهیلع و ال  عرفتی  اـم  هیعیبطلا و  مولعلا 
اهروتف وأ  اـهنالطب  مویلا  تنیبـت  ذإ  و  هعوضوم - ـالوصأ  اـهب  هطوبرملا  مولعلا  نم  هفـسلفلا  اهتذـخأ  اـمنإ  هیفـسلفلا و  هیلکلا  نیهاربـلا 

اهنع و هثحابلا  مولعلا  هدهع  یلع  اهنایب  امنإ  اهیلع و  ثحبلا  ءانب  هفـسلفلا و  یف  هعوضوم  الوصأ  هثیدحلا  هریخألا  راظنألا  ذـخأ  هجولاف 
هماظنب یکحی  درجتلا  ملاع  فیک و  هیلع  رابغ  اممف ال  بیترتلا  فرشأ  عنصلا و  نقتأ  یلع  ءدبلا  ماظن  لامتشا  وه  یعدملا و  لصأ  امأ 
دوجولا لمکأ  هیف  یلقعلا  ملاعلا  هماظنب  یکحی  لاثملا  ملاع  الامک و  هنود  ام  قوف  وه  هفرشأ و  ماظن و  لضفأ  وه  يذلا  یبوبرلا  ماظنلا 
اهرامقأ اهبکاوک و  اهسومش و  اهتارجمب و  هداملا  ملاع  یف  ام  الامک و  هدعب  يذلا  هداملا  ملاع  قوف  وه  همظنألا و  فرشأ  یناکمإلا و 

یف ام  مث  تارذـلا  مث  اهتابیکرت  رـصانعلا و  نم  اهیف  امب  مث  .لاـعفنالا  لـعفلا و  داـسفلا و  نوکلا و  همظنأ  تاـکرحلا و  نم  اـهل  اـمب  و 
نیزاوم فلختت و  هیلک ال  دعاوق  نع  لکلا  یف  يراجلا  یلکلا  ماظنلا  هیئزجلا و  همظنألا  هرایس و  بکاوک  هتباث و  سومـش  نم  اهنوطب 

نم رشبلا  لوقع  هلان  ام  هئاهب و  هئافـصب و  رئاصبلا  ألمی  هلامجب و  لوقعلا  شهدی  امم  کلذ  لک  دیبت  هئداه ال  تایانع  غیزت و  هتباث ال 
دم ط  رخاز ، رحب  نم  هرطقک  اهیف  اهنم و  ریخلا  هوجو  ریبدتلا و  فئاطل  عنصلا و  بئاجع 
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میکحلا زیزعلا  قیفوتب  كوکشلا  عفر  هبـشلا و  عمقب  هنع  انببذ  همیوقت و  بهذملا و  اذهب  لوقلا  یف  نیمدقتملا  موسر  انییحأ  دق  نحن  و 
ام لک  یف  سرفلا  ءامکح  حلطـصم  یلع  ضرألا  هیئونابدـک  عقی  هب  ضرألا و  مسلط  بر  وه  رهاوزلا  لوقعلا  هذـه  رخآ  قبـس و  امک 

یـصقأ سفن  نم  سوفنلا  هلـسلس  يدـتبی  لوزنلا - یف  لوقعلا  هلـسلس  ءاهتنا  دـنع  هبکرملا و  عاونألا  روص  نم  ملاـعلا  اذـه  یف  تدرو 
یلإ کلف  کلف  بکوک و  بکوک  لک  سفن  اهدـعب  بکاوکلا و  فرـشأ  سفن  مث  تاوامـسلا  ملاعب  طیحملا  کلفلا  وه  كالفألا و 

اهنم و لک  دوجو  یف  نکمی  ام  لضفأ  یلع  هیموجنلا  هیکلفلا و  روصلا  هقبط  اهتقبط  دـعب  ایندـلا و  ءامـسلا  وه  كالفألا و  نودأ  سفن 
روتف اهیرتعی  هجو ال  یلع  اهئاذـحب  يذـلا  لقعلا  لاثم  اهنم  لک  هروص  نأ  امک  لوقعلا  بیترت  لظ  اهبیترت  نأل  اهنیب  عقی  بیترت  لضفأ 

.تاکرحلا لضفأ  اهتاکرح  لاکشألا و  لضفأ  اهلاکشأ  مارجألا و  لضفأ  اهمارجأ  بوغل و  ءایعإ و ال  روصق و ال  و ال 

یفـصأ و فطلأ و  هجو  یلع  هسوسحملا  تایفیکلا  عیمج  اهیف  نإف  اهتطاسب  عم  هسوململا و  اهتیفیک  هطاـسب  اـهتطاسبلف و  یلوـألا  اـمأ 
.هجهبملا تامغنلا  هنسحلا و  ناولألا  هبیطلا و  حئاورلا  هذیذللا و  موعطلا  عیمج  هدحاولا  هیفیکلا  کلت  یفف  ذلأ 

.لاکشألا رئاس  یلع  يرکلا - لکشلا  هیلضفأ  هعضوم  یف  نیب  دق  لاکشألا و  هیرک  اهنألف  هیناثلا  امأ  و 

یئاغ کیرحت  نیلوألا  کیرحتف  هیـسفن  يرخأ  هیلقع و  هکئالم  هیهلإ و  قاشع  اهتاکرحم  هیقوش و  هیقـشع  اهتاکرح  نألف  هثلاثلا  امأ  و 
یناوثلا کیرحت  ملعتملل و  ملعلا  هیهام  لـب  ملعملا  کـیرحت  قشاـعلل و  قوشعملا  کـیرحتک  كرحتم - ریغ  كرحم  کـیرحت  وه  و 

ملعلا کیرحت  رکفتملل و  رکفلا  کیرحت  قاتـشملل و  قوشلا  کیرحتک  هددـجتم  قاوشأب  لـعفلل  رـشابم  لـعاف  نم  یلعأـف  کـیرحت 
.كرحتم كرحم  کیرحت  تاکیرحتلا  هذه  نم  لک  ملعتملل و  ثداحلا 

هذـه نم  لکلا  دـجولا و  هللا و  یلإ  قوشلا  مهجعزی  هیلقع  کسن  هیهلإ و  هدابع  اهتاکرح  نأل  تاکرحلا  لـضفأ  اـهتاکرح  هلمجلاـب  و 
صاخ كرحم  هصخی و  یلقع  قوشعم  صاخشألا 
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لجأل نوصاقر  نیملاعلا  بر  لامج  یلإ  نوقاتـشم  لکلا  نأ  یلع  هب  مامتیالا  مامإلا و  کلذ  یلإ  هجوتلا  قوشلا و  لیبس  یلع  كرحی 
کلذ ببـسب  مهتاوذ و  یلع  دری  رخآ  برط  قوش و  هکرحلاب  مهل  ددـجتی  هظحل  لک  یفف  نیلوـألا  لوأ  لاـصو  حور  نم  نولاـنی  اـم 

حشرتی هللا و  ءاش  ام  یلإ  اذکه  يرخأ و  هذل  رخآ و  قوش  لین  یلإ  هکرحلا  کلت  مهب  يدؤی  يرخأ  هکرح  مهل  عقی  یـسدقلا - دراولا 
دعتسی امم  هفطعنملا  هسکعنملا و  (1) و  همیقتسملا ءاوضألا  و  هعشألا - نم  ملاعلا  اذهب  قیلی  ام  مهل  یتلا  تاریخلا  لئاضفلا و  نم  مهنم 

.اهیلع نم  ضرألا و  هللا  ثری  نأ  یلإ  اذکه  تقو و  لک  یف  لاعفلا  إدبملا  نم  اهیلع  ضافت  یتلا  تالامکلا - روصلل و  یلویهلا  هب 

دوعصلا بتارم  یف  هعقاولا  تانئاکلا  هدئاعلا و  تادوجوملا  نأ  نایب  یف  یناثلا  ثحبملا 

تاکرحب اقلعتم  اهماظن  ناک  امل  ملاـعلا  اذـه  یف  هعقاولا  رومـألا  نإ  لوقنف  ماـظنلا  لـضفأ  هدوجلا و  هیاـغ  یف  بیکرتلا  ملاـع  یف  یتلا 
نیبت و امل  لامکلا و  مامتلا و  هیاغ  یف  هنأ  تملع  دـق  يذـلا  یهلإلا  ءاضقلا  ملاع  ماظنل  لظ  كـالفألا  ماـظن  اـهعاضوأ و  كـالفألا و 

هدارإلا هقیرط  یلع  و ال  سیطارقمیذ - یلإ  بسن  اـمک  قاـفتالا  تخبلا و  لـیبس  یلع  هرداـص  ریغ  تادوجوملا  هذـه  نأ  ارارم  ققحت 
هعیبط ال بسحب  انتاذ و ال  نع  هجراخ  عاود  یلإ  هجوحملا  انتدارإک  دئاز  دصق  هصقان و  هدارإ  نع  هرعاشألا و ال  همهوت  امک  هیفازجلا 

دنع یمـسملا  لوقعملا  ماظنلا  لب  هیعابطلا  هیرهدـلا و  خاسوأ  هیلإ  تبهذ  امک  اـهنع  ردـصی  اـمب  روعـش  نع  الـضف  اهتاذـب  اـهل  روعش 
اذـه یف  نوکی  نأ ال  مزلی  اذـه  یلعف  هلیـضفلا  ریخلا و  نم  نکمی  ام  هیاغ  یف  نوکیف  دوجوملا  ماظنلا  اذـهل  ردـصم  هیانعلاب  ءامکحلا 

بسحب ایعیبط  ناک  ءاوس  لکلا  عابط  یلإ  سایقلاب  يرطف  يرورـض  هلک  لب  یقافتا  وأ  یفازج  رمأ  للعلا  بابـسألا و  یلإ  رظنلاب  ملاعلا 
ناویحلا هکرحک  ایدارإ  وأ  قوف  یلإ  هتکرحک  ایرسق  وأ  لفسأ  یلإ  رجحلا  هکرحک  هتاذ 

هیواز و امهنیب  لصح  ثیحب  رخآ  طخ  یلع  هفطعنملا  تلزن و  روحم  طخ و  یلع  هعجارلا  هسکعنملا  ضرألا  یلع  رینلا  نم  هلزاـنلا  - 1
هیعاعشلا اهطوطخ  ضعب  ذفنی  الثم  قرـشملا  یف  تناک  اذإ  سمـشلاف  ضرألا  یلع  هفطعنم  ضرألا  لوح  یتلا  هایملا  یلع  هعقاولا  اهنم 
یناتحتلا اـهعبر  ءاـملا و  نم  فوشکم  یلامـشلا  یناـقوفلا  ضرـألا  عبر  نـأل  کـلذ  اـهیلإ و  هفطعنم  اهـضعب  ضرـألا و  یف  همیقتـسم 

هدق س  ءاملا ، یف  هرومغم  یبونجلا  یناتحتلا  یبونجلا و  یناقوفلا  اهعبر  یلامشلا و 
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بابـسألا هلـسلس  یقتری  دجوی و  مل  بجی  مل  ام  یـشلا ء  ذإ  ببـس  نع  بجیف  نوکلا  ملاع  یف  ثدـحی  ام  لک  ذإ  ضرألا  هجو  یلع 
هبابـسأ هللع و  هعیبطل  فانم  یـش ء  دوجولا  یف  سیلف  هتیانع  هتمکح و  اهب و  هملع  هیفیک  یلع  ءایـشألا  هنع  ببـستی  دـحاو  إدـبم  یلإ 

یلإ سایقلاب  همظتنم  هقفاوتم  رهاظلا  بسحب  هرفانتملا  تاکرحلاف  اهنم  ضیف  لب  هتلع  بساـنی  لولعملا  اذإ  قحلا  دـحاولا  یلإ  هیقترملا 
یلإ سایقلاب   (1) یعیبط رمع  وهف  رمع  لک  اذک  ملاعلا و  هلبج  یف  یعیبط  ناسنإلا  اذه  هلبج  یلع  دئازلا  عبـصإلا  دوجو  ماظنلا و  هلمج 

هیواهلا هذـه  نم  کلقعب  جرخت  نأب  هللع  هبابـسأب و  یـش ء  لک  ملعت  نأ  کـل  رـسیت  ول  قـالطإلا و  یلع  اـیعیبط  نکی  مل  نإ  لـکلا و 
بئاجع يرتل  یلعألا  توکلملا  یلإ  جرعت  مث  اهیف  بیترتلا  بئاـجع  كـالفألا و  ملاـع  دـهاشت  هتوکلم و  هللا و  یلإ  ارجاـهم  هملظملا 

فرعتف قلخلا  یلإ  قحلا  نم  قحلاب  رفاست  مث  هتفرعم  قح  لوألا  أدبملا  فرعت  هیف و  هردقلا 

رظنلا ینعأ  رظنلا  اذـهب  هیاغلا  یلإ  لصاو  وهف  رخآلا  رظنلاـب  يرخـألا  هیاـغلا  یلإ  لوصولا  نع  هقیرط  عطق  نإ  كرحتم و  لـک  يأ  - 1
یلاعت قحلا  ءامـسأ  نم  مسا  یلإ  هجوتی  لکف  اهریغ  كرحملا ال  اذه  نم  هبولطملا  یهف  اهیلإ  هیدؤملا  هیلباقلا  هیلعافلا و  تاهجلا  یلإ 

لوصولا و مدع  قیرطلا و  عطقف  هللا  دبع  وهف  لماکلا  ناسنإلا  موقألا و  طارـصلا  باوبألا و  باب  الإ  مظعألا  مسالا  دـبعی  هدـبعی و ال  و 
عمط یمهو و  بقرت  وه  هریغ و  نم  هیمهولا  هیئزجلا  لوقعلا  اهعمطی  اهبقرتی و  نکل  اهیلإ و  وه  هجوتملا  هیاغلا  یلإ  هفاـضإلاب  اـمهوحن 

َنآْرُْقلا اَذـه  َّنِإ  مرکألا  هبانج  یلإ  یطختلا  مظعألا و  بابلا  اذـه  ءانف  یلع  دوفولاب  یمظعلا  هیاغلا  کـلت  یلإ  لوصولا  رـسیتی  معن  جـف 
نورـشع هأم و  ناسنإلل  یعیبطلا  رمعلا  نأ  نم  لاقی  ام  مث  اهبابق  نع  لفاحملا  اولخدا  اهباوبأ و  نم  تویبلا  اوتأف  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی 
یعیبطلا اـهرمع  ناـک  يوق  جازم  مکحتـسم و  جازتما  اـهل  سیل  یتلا  دارفـألا  نأ  مولعمف  ـالإ  اـم و  درف  ققحتب  هعیبطلا  ققحت  باـب  نم 

درفلا کلذ  نمـض  یف  عونلا  نم  بقرتملا  یلإ  سیق  هیعیبطلا  اـهرامعأ  یلإ  غلبت  مل  اـهنإ  لـیق  ذإ  اـهداوم و  لاوحأ  اـهداوم و  بسحب 
بقرت نإف  تایاغلا  یلإ  تاکرحلا  هیلع  سق  یمهو و  بترت  وهف  اهتاوذـل  یتلا  هصوصخملا  اـهداوم  هظحـالمب  نکل  ـالیوط و  رمعملا 

هدق س  رصبتف ، رم  امک  یمهو  وهف  هصخش  رابتعاب  امأ  هفنص و  وأ  هعون  هینأش  رابتعاب  وه  امنإ  كرحتم  لک  نم  یمظعلا  هیاغلا 
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ریخـستلاب و اهریودت  اهکیرحت و  رـشابی  ام  مث  هللا  نذإب  هلامعلا  هکئالملا  نم  اهولتی  ام  مث  همالعلا  هکئالملا  نم  هولتی  ام  رون   (1) هرونب
بیکرت تایرـصنعلا و  لاعفنا  نم  اهتابرق  اهتاعاط و  راونأ  اهتادابع و  تائیه  اهقاوشأ و  اهتاکرح و  مزاول  عم  ریبدـتلاب  اهرمأ  اهدـیب  اـم 

اقفاوم كدـنع  افیرـش  انـسح  ءایـشألا  عیمج  تیأرل  تالیحتـسملا  اهنادـبأ  سوفن  تانئاکلا و  روص  نم  اهیلع  بترتی  ام  اـهتاجزتمم و 
حورب زئافلا  ناوضرلا  لهأ  نم  هقیقحلاب  نوکی  کلثم  ناهربلاب و  نآلا  تفرع  امک  نادـجولاب  کل  انرکذ  ام  تفرع  تنکل  كاضرل و 

نانجلا

مامت لمکأ  ماظن و  لضفأ  یلع  عومجملا  ثیح  نم  ملاعلا  عومجم  نأ  یف  ثلاثلا  ثحبملا 

هراشا

هتدحو تسیل  هیعیبط و  هدحو  هل  دحاو  صخـش  عومجم  وه - ثیح  نم  ملاعلا  عومجم  نإ  الوأ  لوقنف  هقیقح  هیهام و  اصخـش  اعون و 
نم رکـسعلا  عامتجا  وأ  تانبللا  نم  تیبلا  عامتجا  لثم  دـحاو  یـشک ء  مامـضنالا  عامتجالاب و  راص  نأ  قفتا  هریاـغتم  ءایـشأ  هدـحوک 
یلإ فرشألاف  فرشألاب  هبترتم  یه  یلولعملا و  یلعلا و  بیترتلا  یلع  هلـصاح  اهنأل  هیتاذ  هقالع  ملاعلا  ءازجأ  نیب  نأل  کلذ  دارفألا و 

و هیتاذ - هدـحو  اهیف  هدـحولا  نوکی  هجولا  اذـه  یلع  عقت  هعیمج  لکف  یندألاف  یندألا  یلإ  یلعألاف  یلعألا  نم  سخـألاف و  سخـألا 
نوکی نأ  هب  یلوأ  وه  همامت  عم  نوکی  نأ  یشلا ء  فرشلا و  یف  هنود  يذلا  مامت  فرشألا  لولعملا و  مامت  هلعلا  نأ  تملع  امل  کلذ 

.هتدحوب ادحاو  نوکیف  هسفن  عم 

وه مل  وه و  ام  بلطم  دحاو  ناویح  ملاعلا  نأب  سیلاطاطسرأ  میکحلا  حرص  دق  اندنع و  یناهرب  ادحاو  اصخـش  ملاعلا  نوک  هلمجلاب  و 
ءافرعلا دنع  یمسملا  ملاعلا  هلمجل  هیئاغلا  هلعلا  نأ  ههبش  کلذک و ال  ناک  اذإف  وه  مل  هنأ  ملع  وه  ام  هنأ  ملع  نمف  دحاو  هیف 

رون زأ  اشگرب  قلخلا - یلإ  قحلا  نم  قحلاـب  رفاـسملا - نمؤملا  امیـس  هللا  رونب  رظنی  هنإـف  نمؤملا  هسارف  اوقتا  ثیدـحلا :  یف  اـمک  - 1
رـشابمب هیلکلا و  سوـفنلا  هلاـمعلاب  هیلکلا و  لوـقعلا  همـالعلا  هکئـالملاب  دارملا  رظن و  هتوـک  نوـچ  وـت  يرادـنپ  هن  اـت  رظن  هش  كاـپ 

هدق س  هیکلفلا ، عئابطلا  يوقلا و  هعبطنملا و  سوفنلا  کیرحتلا 
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مل ابلطم  دحتا  اذإ  ریبکلا و  ناسنإلا  اذهل  وه  مل  بلطم  نع  لاؤسلا  نع  باوجلا  وه  نوکیف  هرکذ  لج  لوألا  قحلا  وه  ریبکلا  ناسنإلاب 
هیناکمإلا قئاقحلا  نم  هقیقح  روصتی  نأ  نکمی  نذإف ال  هتقیقح  هتاذـل و  اررقم  هتیهامل و  اموقم  یلاـعت  قحلا  نوکیف  هیف  وه  اـم  وأ  وه 

روصتی و ام  فرـشأ  نکمی و  اـم  لـضفأ  هتیلکب  ملاـعلا  نأ  ققحت  تبثف و  هتقیقح  لاـمک  هدوجو و  ماـمت  لوـألا  قحلا  نوکی  اـم  قوف 
وأ هلیضفلا  یف  هقوف  ناک  ءاوس  هلدب  رخآ  ماظن  روصتی  نأ  زوجی  الف  ادحاو  اصخـش  همامتب  ملاعلا  ناک  اذإ  لوقنف  اذه  نایب  یف  لصفنل 
ریغ وأ  هیعون  هیهام  تحت  هعم  جردنم  ریغ  عقاولا  ماظنلا  اذـهل  افلاخم  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ضورفملا ال  ماظنلا  کلذ  نأل  کلذ  هلثم و 

.لطاب اقلطم  رخآ  ماظن  روصتف  لطاب  نیلامتحالا  نم  لک  هل و  فلاخم 

لوألا نالطب ]  ] امأ

سوفنلا لوقعلا و  نأ  امأ  دوجولا  عنتمم  هضارعأل  هفلاخم  اضارعأ  اذـک  دوجوملا و  ملاـعلا  اذـه  رهاوجل  هفلاـخم  رهاوج  نأ  نیبت  اـملف 
ردص اهنم  الک  نأل  حضاو  کلذـف  اهعون  یف  اهل  افلاخم  اهتبترم  یف  اهریغ  نکمی  اهتایلویه ال  بکاوکلا و  كالفألا و  روص  هیلکلا و 

مسجلا امأ  اهریغ و  وأ  هدامک  رخآ  رمأ  نم  هکرش  الب  لعافلا  کلذ  اهیضتقی  یتلا  همزاللا  هلعافلا  تاهجلا  نم  هدحاو  ههجب  هلعاف  نع 
اهتاهجب هیلقعلا  يدابملا  نم  ردصت  هیعون  روصب  عونلا  یف  اهفالتخاف  هنم  هطیسبلا  عاونألا  امأ  هقیقحلا و  فلتخم  ریغ  وهف  مسج  وه  امب 

لبق اهنأل  هضراعلا  رومألا  هیلخدم  الب   (1) هقباسلا روصلا  نم  هناعإب  امإ  اقلطم و  امإ  همزاللا 

لبق اهنأب  حرـص  دق  هضراعلا و  رومألا  هیلخدم  الب  نوکی  طئاسبلل و ال  هیعونلا  روصلا  هیعادـبإ  یفانی  وهف  ینامزلا  قبـسلا  دـیرأ  ول  - 1
ققحت یف  همسجملا  هروصملا  هداملا  يأ  لباقلا  هناعإ  عبطلاب  هقباسلا  هیمـسجلا  روصلا  هناعإ  امإ  دارملاف  هنمزألا  لبق  نوکیف  تاکرحلا 

لثم تاـهجلاب  دارملا  نوکی  هیناـمزلا و  هیعونلا  روصلا  یلع  ارهد  هقباـسلا  هیعوـنلا  روـصلا  هناـعإ  اـمإ  هیعوـنلا و  روـصلا  يأ  لوـبقملا 
لقعلا نإ  مهـضعب  لاق  امک  تاذـلاب  اقبـس  رـصانعلا  یلع  هقباسلا  هیکلفلا  روصلا  هناعإ  امإ  اهعاونأ و  باـبرأ  یف  یتلا  هیرونلا  تاـئیهلا 

هدق س  نیئاشملا ، هقیرط  یلإ  بسنألا  وه  ریخألا  قشلا  اذه  هعبرألا و  رصانعلل  هلع  كالفألا  نم  لمج  عبرأ  رابتعاب  لاعفلا 
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تایثیحلا تاـعوضوملا و  قاـفتا  عمف  اـهب - هموقتم  رهاوجلل  هعباـت  اـهنألف  طـئاسبلا  کـلت  ضارعأ  اـمأ  تادادعتـسالا و  تاـکرحلا و 
اهنأل هیعونلا  اهروص  تابکرملا و  هیلع  سقف  طئاسبلا  یف  اذـه  تملع  امکف  اهریغ  نکمی  موزللا ال  لیبس  یلع  یتلا  هیلباقلا  هیلعافلا و 

اهعاضوأ كالفألا و  تاکرحک  همزاللا - اهـضارعأ  رهاوجلا و  کلت  اهؤشنم  یتلا  تادادعتـسالا  تاـبیکرتلا و  ءاـحنأ  داوملل و  هعباـت 
یف ملاعلا  اذـهل  اقفاوم  هلاحم  نوکی ال  رخآ  ملاع  ضرف  ولف  تدـجو  دـق  یتلا  هذـه  يوس  ضارعأ  رهاوج و ال  ققحت  نکمی  مل  اذإـف 

.یتاذ موقم  رمأ  یف  هل  فلاخم  ریغ  هیهاملا 

هوجولف یناثلا  قشلا  نالطب  امأ  و 

الف تایجراخلاب  فلتخی  کلذـک ال  ناک  ام  لک  عادـبإلا و  لیبس  یلع  هدوجوف  هدوجو  لبق  هکرح  هل و ال  هدام  ـال  اـم  لـک  نأ  اـهنم 
.ددعتی الف  هتاذ  مزال  وأ  هتاذ  زیمتلا  عقی  هب  يذلا  نأل  صخش  یف  نوکی  نأ  هعون  قحف  صاخشألاب  هعون  رثکتی 

تاذـب هصخـشت  نأ  اهنم  لولعملا و  هدـحو  بجوت  هلعلا  هدـحو  يرخأ و  ههج  الب  هتاذـب  بجاولا  تاذ  وه  هدوجول  لعافلا  نأ  اهنم  و 
نأ اهنم  هددعت و  نکمی  الف  هبیرقلا  هدجوملا  هتلع  سفنب  لولعم  لک  صخشت  اذک  هتقیقح و  سفنب  صخـشتملا  هرکذ  لج   (1) يرابلا
یف هیئاغلا  هلعلا  نأ  نم  هیلإ  هراشإلا  تعقو  ام  اهنم  هریغ و  نکمی  الف  ملاعلا  دوجو  یضتقا  هتاذ  نیع  وه  يذلا  ریخلا  ماظنب  یلاعت  هملع 

.(2) تانکمملا لجأ  وهف  ءایشألا  لجأ  هتیاغ  ام  لک  همامت و  هلع  اهنیعب  یه  هئدب  هلع  یلعألا و  إدبملا  تاذ  یه  هدوجو 

هدق س  معأ ، هدحولا  نإف  صوصخلا  مومعلا و  موهفملا و  بسحب  صخشتلا  هدحولا و  ریاغتک  هقباس  نیب  هنیب و  ریاغتلا  - 1
ههیجوت هقباسلا و  هوجولا  یلإ  عجر  اهملع  اهـصخشت و  هلعلا و  هدحوب  ثبـشتلاب  ممع  ول  لجأ و  رخآ  درف  یفنب  صاخ  هجولا  اذه  - 2

مل لیلدـلا  نایب  قبـس و  امل  هداعإ  هراشإلا و  تعقو  امل  نایب  تاـنکمملا  لـجأ  وهف  هلوق  یلإ  هیئاـغلا  هلعلا  نأ  نم  هرـس  سدـق  هلوق  نأ 
ناک امل  ضورفملا  رخآلا  ملاعلاف  هیاغلا  لعافلا و  دیحوت  نع  انغرف  لعفلا و  دیحوت  ددصب  انأ  هنایبف  ملعتملا  نطفت  یلع  هلاحإ  هرکذـی 

هدق س  وه ، مل  وه  ام  نأ  رم  دق  امیس و  ملاعلا  وه  ناک  ترظن  اذإف  هیبوجولا  هدحاولا  هلعلا  هذهب  اللعم 
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لیصحت ثحب و 

یـش ء همامت  هلع  هئدـب و  هلع  نأ  لجأل  تانکمملا  فرـشأ  ادـحاو  اصخـش  ریبکلا  ناسنإلا  ینعأ  هلکب  ملاعلا  ناک  اذإ  لوقت  کلعل  و 
یف نارمأ  قحلا  دحاولا  نم  ردصی  نأ  مزلیف  هقیقحلا  یف  هلثم  نوکیف  لوألا  لولعملا  یف  راج  مکحلا  اذه  لوقنف  یلاعت  قحلا  وه  دحاو 
هنأب هعفدف  همکحلا  لوصأ  فلاخی  اضیأ  اذه  نوکلا و  قوف  امیف   (1) دحاو عون  نم  نینثا  دوجو  مزلی  اضیأ  لاحم و  وه  عادبإلا و  لوأ 

هتروص یه  ریخألا و  هلـصف  هلزنمب  نوکی  امب  وه  امنإ  یـشلا ء  هقیقح  مامت  نأ  اقباس  انققح  اـمل  ددـعت  هقیقحلا  یف  كاـنه  مزلی  سیل 
.(2) هیناعم رئاس  موقت  اهب  یتلا 

نکل هصخشب  ریبکلا  ناسنإلا  وه  دحاو  یش ء  یلاعت  قحلا  نم  رداصلاف  هتدامب  یشلا ء ال  کلذ  وه  هتروصب  یـشلا ء  نأ  تملع  دق  و 
یف توافتب  كاردإلا ال  يوحنب  الإ  لیـصفتلا  لامجإلا و  نیب  توافت  ـال  نأ  رم  دـق  و  لیـصفت - راـبتعا  لاـمجإ و  راـبتعا  ناراـبتعا  هل 

اذإف كردملا 

عماـج ریبـکلا  ناـسنإلا  هداـملا و  نع  هلعف  یف  هتاذ و  یف  قراـفم  رهوج  لوـألا  لـقعلا  دـحاو و  عوـن  نم  ناـنوکی  فـیک  تلق  نإ  - 1
نایب یلإ  مدـقت  ام  یلع  هقیقحلا  یف  هلثم  نوکیف  هلوق  عیرفتب  لئاسلا  راشأ  تلق  .لکلا  لقع  لکلا و  سفن  لکلا و  مسج  نم  تاماقملا 

مل هل و  وه  ام  وه  یلاعت و  قحلا  وه  ریبکلا - ناسنإلل  هیاغ  ـالعاف و  وه  مل  نإ  لوقیف  وه  مل  وه  اـم  نأ  نم  مکتدـعاق  یلع  ءاـنب  هیلثملا 
هدق س  نیلثم ، اناکف  ادحاو  امهیف  وه  ام  ناک  ادحاو  امهیف  وه  مل  ناک  اذإف  هل  وه  ام  وه  یلاعت و  قحلا  وه  اضیأ  لوألا  لقعلل  وه 

دعب هقیقحلا  طیـسب  وه  هتیلعف و  هب  ام  هتدـحو و  ههج  ملاعلا و  هروص  لوألا  لقعلاف  هنود  ام  تالامک  عیمجل  عماـج  ماـت  لـک  نـأل  - 2
ماـقم ملاـعلا  هدـحولا و  یف  هرثـکلا  وحنب  هنود  یتـلا  هیملاـعلا  تادوجولا  لـکل  اـعماج  نوکی  نأ  بجیف  هتمظع  تلج  دوجولا  بجاو 

لوصفلا سانجألا و  نم  تاموقملا  یقاب  ریخألا و  لصفلاب  یه  امنإ  عونلا  هیئیـش  نأ  هماـعلا  رومـألا  یف  رم  دـق  و  هرثکلا - یف  هتدـحو 
ام يأ  هروص  ریبکلا و  ناسنإلل  لصف  لوألا  لقعلاف  هروصلاب  یشلا ء  هیئیش  اریخأ و  اطورش  تراص  الوأ  اطورش  تناک  ام  هل و  تادعم 

رهب راونألا  رون  حوطـس  تحت  فتخم  لقعلا  نأ  امک  ماتلا  تحت  فتخم  صقانلا  همامتب و  یـشلا ء  هیئیـش  اـضیأ  لـعفلاب و  یـشلا ء  هب 
هدق س  هناهرب ،
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یلإ ترظن  اذإ  اطیـسب و  العج  ادحاو و  ارودص  قحلا  دحاولا  نع  ردص  هنأب  تمکح  هدحاو  هقیقح  وه  امب  ملاعلا  عومجم  یلإ  ترظن 
لک وه  لقعلا  ذإ  لوألا  لقعلا  وه  هتاموقم و  متأ  هئازجأ و  فرـشأ  وه  الوأ  هنم  رداـصلا  نأـب  مکحت  ادـحاو  ادـحاو  هلـصفملا  هیناـعم 

دوجولا و نودأ  یلإ  اذـکه  متألاف و  متألا  فرـشألاف و  فرـشألا  بیترت  یلع  ادـحاوف  ادـحاو  ءازجألا  یقاب  مث  هرکذ  رم  اـمک  ءایـشأ 
تلق کنأکف  لوألا  لقعلا  تلق  اذإف  هقیقحلا  تاذلاب و  دحاو  یش ء  لوألا  لوعجملا  ریبکلا و  ناسنإلا  نأ  ققحت  نیبت و  نذإف  هفعـضأ 

لامجإلا و درجم  الإ  هیلیلعت  هیدـییقت و ال  هیثیح  فالتخا  ـالب  لوـألا  لـقعلا  تلق  کـنأکف  ملاـعلا  عومجم  تلق  اذإ  ملاـعلا و  عومجم 
هنمزألاک و دوجولا  هیجیردت  هئازجأ  ضعب  نأ  عم  هدحاو  هرم  هتیلکب  ملاعلا  عومجم  هرکذ  لج  يرابلا  عدبأ  فیک  تلق  نإف  لیـصفتلا 
لکلاب و هطیحم  تادحولل  هعماج  يرخأ  هدحو  ملاعلا  هدحو  انلق  نیمسقلا  نع  جراخ  اهضعب  (1) و  دوجولا هیعفد  اهضعب  تاکرحلا و 

هللا ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هفرعی  ام  یلع  هدـحولا  کلت  تحت  هیوطنم  اهلک  تاینامـسجلا  ماسجألا و  تاددـجتلا و  تاـکرحلا و  هذـه 
- ملعأ

ینإلا جهنملا  امأ  و 

لفاس لک  بلط  هلاـمک و  یلإ  صقاـن  لـک  هجوت  ضعب و  نع  اهـضعب  عاـفتنا  ضعبب و  اهـضعب  تادوجوملا  طاـبترا  نم  دـهاشن  اـملف 
امل يوق  لک  هیانع  هتحت و  امل  لاع  لک  هفوطع  يرن  هتاذ و  یف  هللا  عدوأ  ام  بسحب  ایلبج  ابلط  ایزیرغ و  اهجوت  یلاـعلا  یلإ  لاـصتالل 
یلع میمتت و  لیمکت و  فطلأ  میوقت و  نسحأ  و  ریوصت - دشأ  ریبدت و  مکحأ  هریبدـت  تحت  عقی  امل  لقع  سفن و  لک  ریبدـت  هنود و 

اهبـسانی و هیفیک  لکب  فییکتلا  لیکـشتلا و  ریدـقتلاب و  هداملا  لمکت  هروصلاف  هقح  یف  نکمملا  همامت  هلاـمک و  هیاـغ  یلإ  غلبی  هجو 
اهدیفی

وأ تادرجملاک  نیمـسقلا  نع  جراخ  اهـضعب  نامزلا و  فرط  یف  لصحی  امم  اهوحن  تاـسامملا و  تـالوصولا و  لـثم  تاـینآلاک  - 1
لوألا وأ  لعفلا  هیجیردـت  تاذـلا  هیعفد  موقلا  دـنع  اـهنإف  سوفنلاـک  یناـثلا  و  هیرهدـلا - هعفدـلا  دارملا  نوکی  نأـب  لوقعلاـک  لوـألا 

لب يرهد  یعفد  یجیردـت و ال  ءاقبإلاب ال  یلاعت ال  هللا  ءاقبب  هیقاب  اهنوکل  یهف  هیبوبرلا  عقـص  یف  هعقاولا  لوقعلاک  یناثلا  سوفنلاک و 
هدق س  رهظأ ، لوألا  يدمرسلا و  عقص  نم 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

سفنلا هنع و  هجراـخ  تناـک  نإ  هیلإ  قرطلا - رـصقأ  هوجولا و  لهـسأ  یلع  کـیرحتلا  اـهیف و  تناـک  اذإ  اهـصخی  زیح  یف  نیکـستلا 
هیقبت اهنم و  هدحاو  لک  یلإ  اهتجاح  بسح  یلع  اهل  ءاضعألا  لاکـشألا و  هدافإ  اهیلع و  تالآلا  يوقلا و  هضافإب  ندـبلا  هعیبط  لمکت 
اهندب جازم  یلع  هحصلا  ظفح  لثملل و  دیلوتلاب  اهعون  هیقبت  هیمنتلا و  هیذغتلاب و  اهوشن  هیاغ  یلإ  اهغیلبت  نکمی و  ام  یـصقأ  اهـصخش 

كاـسمإ هیدرلا و  لوضفلا  عفد  مضهلا و  خـبطلا و  هداـملل و  جـضنلا  اـهنأش  هیزیرغ - هرارحب  لـیعافألا  هذـه  اـهیلع  بترتـی  هجو  یلع 
کلذ ریغ  ءادوسلا و  ءارفـصلا و  مغلبلا و  نم  ندبلا  حالـص  اهب  یتلا  طالخألا  ءاذتغالا و  اهب  عقی  یتلا  هدومحملا  هیومدـلا - طالخألا 

هیلع لدی  هحرش و  لوطی  امم  کلذ  ریغ  بیترتلا و  نسحأ  یلع  اهبیترت  هقئاللا و  اهعضاوم  اهرادقأ و  اهلاکشأ و  ءاضعألا و  روص  نم 
لقعلا کلذـک  اهاْوقَت و  اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس  ام  ٍسْفَن َو  لاق َو  امک  اـهایإ  هماـهلا  هللا و  نذإـب  کـلذ  لـک  حیرـشتلا  هئیهلا و  ملع 

هفرعملا رونب  اهریونت  همکحلا و  ملعلا و  اهتدافإب  هیندبلا  ساجرألا  هیداملا و  ساندألا  نع  اهرهطی  اهبذهی و  اهموقی و  سفنلا و  لمکی 
هرثادـلا و روبقلا  نم  اهثعب  هیندـبلا و  هیـشغألا  نم  اهدـیرجت  رونلا و  یلإ  تاـملظلا  نم  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اـهجارخإ  هیادـهلا و  و 

ءایـشألا رئاس  هعیبطلا و  سفنلا و  لقعلا و  عم  لوألا  قحلا  نأش  هللا و  يدـی  نیب  لوثملا  همایقلا و  ملاع  یلإ  هسردـنملا  هیلابلا  عجاضملا 
اذـه حرـش  یف  ذـخأنل  هلک و  کلذ  قوف  مرکلا  دوجلا و  همحرلا و  فطللا و  هیاـنعلا و  داـشرإلا و  هیادـهلا و  داـجیإلا و  میوقتلا و  یف 

طسبأ هجو  یلع  بلطملا 

ضرألا تاوامسلا و  قلخ  یف  هتیانع  یلاعت و  هتمکح  راثآ  نم  ذبن  یف  ( 11  ) لصفلا

هعنـصلا و قئاقدـب  هطاحإلا  نع  اههجو و  یلع  هیـضرألا  هیوامـسلا و  رومـألا  قئاـقح  كاردإ  نع  نورـصاق  رـشبلا  لـضافأ  نأ  ملعا  و 
یتلا همکحلا  هیانعلا و  راثآ  (1) و  هرطفلا بئاجع 

اضیأ بجعلا و  اهنم  یضقنال  جیردتلاب  اهایإ  انکاردإ  ناک  امل  هنأ  الإ  هبیجع  هرطف  لک  هقیقد و  هعئانص  لکف  قحلا  نع  تلئـس  نإ  - 1
بـسحب دوجوم  لکف  اونطفتی  مل  دعلا  دحلا و  نع  بیجاعألا  تانیبلا و  تایآلا و  تزواج  املف  هدض  سکعنا  هدح  یـشلا ء  زواج  اذإ 

نع درو  دق  بیجاعألا و  بجعأ  وه  يذلا  لماکلا  ناسنإلا  الإ  اهنع  هنع و  هریغ  زجعی  ءایـشأ  وأ  یـش ء  یلع  ردقی  هدوج - هتیـصاخ و 
امف اذـکه  سدـقلا  حور  لاح  ناک  اذإ  و  ثیدـحلا .  هروکابلا  انقئادـح  نم  قاذ  هروقاصلا  نانج  یف  سدـقلا  حور  و  اـنتاداس :  ضعب 

هنونیک هیلوألا و  هتلاح  یلإ  تانئاکلا  هذـه  نم  الک  عجرت  نأ  هبیجعلا  تایآلا  نایرـس  نم  انلق  ام  قدـص  کل  رهظی  هریغ  لاحب  کـنظ 
ام عم  لوألا  مودعملا  دـقافلا  کلذ  لاح  نزت  طرـشب ال و  اهذـخأت  للح و  هیلح و  لک  نم  هیرب  هیرع  ءالطع  رـصانع  وأ  ءاهوش - هدام 

بابرألا و بر  بارتلا و  نیأ  بابقلا و  نم  لفحملا  ردـص  نیأ  هنأ  دـهاشت  یتح  لمکتـسا  نیزت و  یناوثلا  یلوـألا و  تـالامکلاب  وه 
ءاوهلا یلع  هرکتـسی  يذـلا  بابذـلا  ناریط  بجعأ و  هکرد  هبوجعأ و  تاناویحلا  رقحأ  وه  يذـلا - نیطارخلا  دود  هکرح  کلذ  دـنع 
عنمیف لقثی  یـشب ء و ال  ثولتی  خطلتی و  الیک  امهب  امهفظنی  .هتحنجأ و  هسأر و  هلجرأ  هیدـیأب و  سمی  ثیح  برغأ  همزح  و  بیرغ -

نیح هیلع  یتأ  هنإ  ثیح  تادوجوملا  فرشأ  نع  الـضف  رخألا  هفیرـشلا  تادوجوملاب  کنظ  امف  اذکه  ناذه  ناک  اذإ  ناریطلا و  نع 
نم جرخ  یتح  لمکتـسا  انینج و  راص  یتح  راوطألاب  روطت  مث  رذق  ثمط  مد  هرذق و  هفطن  ناک  لب  اروکذم  ائیـش  نکی  مل  رهدلا  نم 

وأ اردـتقم  اکلم  وأ  اینابر  افراع  راص  هیانعلا  هتلاـن  نإ  مث  هدـشر  هیغ  نع  زیم  هدـشأ و  غلب  یتح  هقیلخ  زجعأ  دـعب  ناـک  نإ  همأ و  نطب 
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یف هدوجو  یف  اهیوطی  اـهثری و  تادوجولا و  ضبقی  یلاـعت  هللا  هفیلخ  اـیبن  وأ  اـیلو  ناـک  وأ  هردـقلا  ملعلا و  رهظم  نیتساـئرلا  اذ  ناـک 
بجعت نإف  تایادـبلا  یف  تایهاملا  یف  اهرـشنی  نیقحتـسملا و  اهیطعی  تادوجولا و  ضیفی  هللا  هفیلخ  لوألا  لقعلا  نأ  اـمک  تاـیاهنلا 
داشرلا هفرعملا و  ضایر  بیلدـنع  دادولا و  هبعک  مرح  همامح  درغ  امب  مزمز  مقف و  برطلا - لـک  هیفف  تبرط  نإ  بجعلا و  لـک  هیفف 

يا میا  هدـید  رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام  ام  ماکب  دـش  ناهج  راک  هک  وگب  برطم  ام  ماج  زورفارب  هداب  رونب  یقاس  بیغلا - ناسل  ینعأ 
هصق رهظملا  رهاظلا و  اذهف  ام  مامز  یتسمب  دنا  هدرپس  ورنآ  تسا ز  شوخ  ام  دنبلد  دهاش  مشچب  یتسم  ام  مادم  برـش  تذل  ربخیب ز 

هدق س  تیبلا ، اذه  یف  اهیلإ  ریشأ  دق  هبیجعلا  ناسنإلا 
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ندبلا و تالآ  یف  اهتوق  نایرس  اهلاوحأ و  لیصافت  صخـشلا و  تاذ  یه  یتلا  سفنلا  هقیقح  كاردإ  نع  نوزجاع  نورثکألا  لب  اهیف 
اهلاعفأ و اهلاوحأ و  اهنم و  دـحاو  دـحاو  لک  عفانم  اهئازجأ و  اـهعاضوأ و  اهلاکـشأ و  ءاـضعألا و  بیترت  هیفیک  هئاـضعأ و  هساوح و 

بئاجعلا قئاقدلا و  نم  اهنع  اولهذ  ام  یلإ  هل  هبسن  لیلق ال  یش ء  رکفلا  هوقب  مهل  حال  نوحرشملا و  هب  نطفت  يذلا  نإف  لعف  لک  هیاغ 
ملاعلا یف  امب  هطاحإلا  نوکی  فیکف  هرذـعتم  یغبنی  ام  یلع  هندـب  هسفنب و  ناسنإلا  هطاحإ  تناک  اذإف  اهیف  يرابلا  عنـص  یف  مکحلا  و 

انأ الإ  تادوجوملا  عیمج  قئاقح  كاردإ  نع  الـضف  هدوجو  هقیقح  یلع  عالطالا  اننکمی  ـال  هرثکأ  هنکمم و  یناـحورلا  ینامـسجلا و 
هلوقل الاثتما  هرطفلا  عئادـب  هقلخلا و  بئاجع  یف  رکفتن  و  لّمأتن - نأ  دـب  هبرغلا ال  ملاـع  یف  نحن  عبطلا و  یف  دوجوملا  زجعلا  اذـه  عم 

ْمِهِسُْفنَأ ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  یلاعت َأ َو 
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ِّيَِأبَف ْمُُهلَجَأ  َبَرَْتقا  ِدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ْنَأ  ْیَـش ٍء َو  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  (1) َأ َو  هلوق و 
اهاْنیََنب َو َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  هلوق َأ  نینمؤملل و  تایآل  ضرألا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نإ  هلوق  َنُونِمُْؤی و  ُهَدَْعب  ٍثیِدَح 
ٍبِینُم و ٍْدبَع  ِّلُِکل  يرْکِذ  ًهَرِْـصبَت َو  ٍجیَِهب  ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َیِـساوَر َو  اهِیف  اْنیَْقلَأ  اهانْدَدَم َو  َضْرَْألا  ٍجوُُرف َو  ْنِم  اَهل  ام  اهاَّنَّیَز َو 

لمأتلا رظنلا و  نع  نیـضرعملا  مذ  هیآلا و  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  لاقف - اهیف  نیرکفتملا  حدم  نم  یلاعت  هنم  عقو  امل 
ِتایآ ُعَمْـسَی  ٍمِیثَأ  ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو  لاق  َنوُضِْرعُم و  اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  یلاعت َو  لاق  امک 

ملاـعلا یف  هدوـجوملا  همکحلا  نم  جذوـمنأ  رکذ  نم  دـب  ـالف  ٍمِیلَأ  ٍباذَِـعب  ُهْرِّشَبَف  اهْعَمْـسَی  َْمل  ْنَأَـک  ًاِربْکَتْـسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا 
.هیانع فطل  هدوج و  هماخف  هتمحر و  هعس  عدبملا و  همظع  یلع  اهب  لدتسیل  هماظتنا  نسح  هعاضوأ و  بسانت  ینامسجلا و 

دیب سافنألا  نأب  اهب  هیقیقحلا  هتایح  سفنلا و  هیلعف  نأ  یلع  هلالد  فراعملا و  باـستکا  بوجو  یلع  دـیکأ  ثح  هیـآلا  هذـه  یفف  - 1
یبلق دقع  ثیدح و  يأبف  اهب  لعفلا  یلإ  هوقلا  نع  اوجرخی  هیقیقحلا و  فراعملا  اولـصحی  نأ  لبق  اوضبق  اذإ  مهنأ  اورکفتی  مل  ولف  هللا 

نأ هرخآلا و  یف  نکمی  یقرتلا ال  نأ  یلع  هلالد  اهیف  لامکتـسالا و  هکرحلا و  راد  نع  اوجرخ  نأ  دعب  نولمکتـسی  نوقدصی و  ینامیإ 
هدق س  هرخآلا ، هعرزم  ایندلا  داصحلا و  موی  هرخآلا 
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هردقلا هوقلا و  یهانتم  ریغ  ناک  امل  ءایـشألا  عدـبم  نأ  هباتک  تایآ  یف  ربدـتملا  هللا  عنـص  یف  رکفتملا  مهفلا  یکذـلا  اهیأ  رظنا  لوقنف 
نأ ریغ  نم  یهانتملا  ریغ  ناکمإلا  کلذ  دعب  یقبیف  هزواجتی  دح ال  دنع  هلـضف  و  هتمحر - فوقو  زجی  ملف  همحرلا  ریخلا و  هدافإ  یلع 
نم یهانتملا  ریغ  رودـص  عنتما  امل  نکل  ادـج و  عنتمم  کـلذ  روهظلا و  یلجم  یلإ  ءاـفخلا  نمکم  نم  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخی 
الف قارتفالا  بقاعتلا و  لیبس  یلع  الإ  کلذ  نکمی  هرورـضلابف ال  هیلع  نیهاربلا  ضوهنل  اجردتم  ایعفد ال  اقرفتم و  اعمتجم ال  ناوکألا 
نع هسدقتل  یلاعت - هنع  تاددجتملا  تاثدـحملا و  رودـص   (1) حـصتسی هتطـساوب  رهوج  دوجو  هللا  عنـص  نم  نوکی  نأ  بجو  مرج 
هوق وذ  هرکذ  لج  بجاولا  نأک  ریغلا  نم  دادـمإلا  هجو  یلع  لاعفنالا  یف  هیهانتم  ریغ  هوق  اذ  رهوجلا  کـلذ  نوکی  نأ  دـب  ـال  ریغتلا و 

ثداح عبطلاب  ددجتم  رمأ  یلع  افقوتم  تادادعتـسالا  دراوتب  ثداوحلا  ددجت  ناک  امل  مث  لالقتـسالا  هجو  یلع  لعفلا  یف  هیهانتم  ریغ 
عفترملا میدقلا  عدبملاب  ثداوحلا  طابترا  و  تاریغتملا - ریغت  تاثداحلا و  ثودحل  نیأشنم  نییتاذلا  هثودح  هددجت و  ریـصیل  تاذلاب 

هیعیبطلا و هیناسفنلا و  تاـکرحلا  همئاد  عئاـبطلا  هددـجتم  هیرون  همیرک   (2) امارجأ هدوج  لضفب  داـفأف  تاـکرحلا  هنمزـألا و  نع  هتاذ 
ءاوضأ هیسح و  راونأ  تاضافإل  هلعلا  یه  هیلقع  هیمکح  تایاغ  هیناسفن و  هیولع  ضارغأل  هیعضولا 

لباـق یلویهلا  هکرحلا و  نم  فعـضأ  سیل  ضارعـألا  یف  یلویهلا و  رهوـج  نم  فعـضأ  سیل  رهاوـجلا  یف  نأ  هرـس  سدـق  دارأ  - 1
ام عفانملا  مکحلا و  نم  نیفعضألا  نیذه  یف  ناک  اذإ  میدقلا و  یلإ  ثداوحلا  هذه  طبتری  هب  ام  هیکلفلا  هیعـضولا  هکرحلا  تانئاکلا و 

هدق س  ضارعألا ، رهاوجلا و  نم  دوجولا  ءایوقأب  کنظ  امف  یصحی  ال 
تاعطق یه  یتلا  هبکرملا  هطیسبلا و  هینامسجلا  هیعونلا  عئابطلا  یلإ  همـسقنملا  اهرهوجب  هلایـسلا  لکلا  هعیبط  عضن  نأ  بجاولا  نم  - 2

ضرف ام  ناکم  هلایـسلا  هعیبطلا  هذـه  هکرح  رادـقم  وه  يذـلا  ماعلا  نامزلا  هر و  اهرکذ  یتلا  هیکلفلا  مارجألا  ناکم  هبکرملا  اـهتکرح 
كالفألا هیضرف  فعـض  یلإ  هراشإلا - نم  مدقت  امل  کلذ  هللا و  همحر  هرکذ  امم  ابیرق  نایبلا  ممتن  مث  یـصقألا  کلفلا  هکرح  رادقم 

دم ط  اهروتف ، و 
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هـضافإ کلذ  بجویل  لوبقلا  یهانتم  ریغ  لباق  یلإ  ریثأتلا  یهانتم  ریغ  لعاف  نم  قحلت  هیهانتم  ریغ  هیدام  تادادعتـسا  عقی  اهب  هیروص 
نکی مل  اذإ  اهوُصُْحت و  ِهَّللا ال  َهَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  یلاعت َو  هلوق  یف  اـمک  عاـطقنا  ریغ  نم  ماودـلا  یلع  تاـکربلا  باوبأ  حـتف  تاریخلا و 

بضلا و راغـصلا و  لمنلا  نأ  یتح  هدادعتـسا  بسحب  دعتـسم  لباق  لک  یلع  هنم  ضیفلا  لـصحیف  نینـضب  بیغلا  یلع  مویقلا  لـعافلا 
.اهیلع ضافی  نأ  بجو  هقطان  سفن  لوبقل  هدعتسم  تناک  ول  اهتراقح  عم  رامسوسلا 

هوقلا نم  اهنم  نکمی  ام  عیمج  جورخ  نکمی  یتلا ال  هقطانلا  سوفنلا  یه  امنإ  ماسجألا  یلویهلاب و  قلعتی  اـم  فرـشأ  نأ  تملع  دـق  و 
بـسحبف اثودح  اهب  تاوذلا  هقلعتم  اهنوکل  اهنودب  مارجألا و ال  داعبألا و  یهانت  همازلتـسال ال  نادـبألا  عم  هدـحاو ال  هعفد  لعفلا  یلإ 

اهنم عجری  مث  هیاهنلا  ریغ  یلإ  قرافملا  لقعلا  نم  سوفنلا  ضیف  لبقی  راوکألا  راودألا و  یف  هیهانتم  ریغ  تادادعتسا  یلویهلا  دادعتسا 
وأ هلیوط  انامزأ  هیلاـثملا  رباـقملا  خزاربلا و  تاـقبط  ضعب  یف  ثبلت  لـمکت  مل  اـم  یلـصألا و  نطولا  یلقعلا و  ملاـعلا  یلإ  تلمک  اـم 

.اهتلق مئارجلا و  هرثک  بسحب  هتقر و  باجحلا و  هفاثک  بسحب  هلیلق  وأ  هریثک  اباقحأ  و  هریصق -

تناک ول  اهنأ  نم  تایلفـسلا  عافتنال  اهعاضوأ  تاـیولعلا و  لاوحأ  هظحـالم  نم  هتوکلم  هللا و  هفرعمل  بلاـطلا  لـمأتملا  اـهیأ  رظنا  مث 
هدیدش هملظ  یف  کلفلا  نود  ام  یقبل  هیلکلاب  رونلا  نع  هیرع  تناک  ول  اهلک و  تانئاکلا  داوم  اهئاوضأ  قارحإب  تدسفأل  تارین  اهلک 

ءارو امیف  طیرفت  اهلباق و  امیف  طارفإب  ترثـأل  هدـحاو - هرئاد  تمزـال  وأ  اـهراونأ  تبث  ول  اذـک  هنم و  شحوأ  ـال  لـیوط  ملظم  لـیل  و 
هعیرـس هکرح  تاوذ  هیبـکوکلا  راونـألا  لـعجی  مل  وـل  موزللا و  نوکـسلا و  هلعفی  اـم  تلعفل  هعیرـس  هکرح  اـهل  نکی  مل  وـل  کـلذ و 

الامش و یحاونلا  یلإ  تلام  امل  هعیرـسلا  هکرحلا  رادم  نع  هلئام  هئیطبلا  تاکرحلا  رئاود  لعجی  مل  هصتخم و  هئیطب  يرخأ  هکرتشم و 
هکرحلا تمسل  اهتمس  فلاخت  نم  لاونملا  اذه  یلع  اصوصخ  سمـشلا  هکرح  نأ  ول ال  ضرألا و  عاقب  یلع  اهعفانم  رـشتنت  ملف  ابونج 
باتکلا راشأ  ینعملا  اذه  یلإ  دالبلا و  عاقبلا و  هجزمأ  حلـصی  داسفلا و  نوکلا و  عقی  اهب  یتلا  هعبرألا  لوصفلا  تلـصح  امل  هعیرـسلا 

ِمْوَی یلِإ  ًادَمْرَس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ   (1) یهلإلا

هکرحلا رادم  یلع  بکاوکلا  هکرح  رادـم  قابطنا  لمـشی  یتح  فراعتملا  امهانعم  نم  معأ  وه  ام  یلإ  راهنلا  لیللا و  ینعم  لیوأتب  - 1
هدق س  قحاللل ، ریظنت  قباسلل و  لیثمت  هیآلا  نأ  وأ  هعیرسلا 
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ِهَّللا ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس - َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  لاق  مث  هیـآلا  ٍءایِِـضب  ْمُکِیتْأَـی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِهَماـیِْقلا 
.َنوُرِْصُبت الَف  ِهِیف َأ  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی 

ءاتشلا فیـصلا و  یف  اهارجم  فلاخی  هارجم  لعج  رونلا  يوق  ناک  اذإ  لیلحتلا  جضنلا و  یف  اهل  هفیلخ  سمـشلل  ابئان  رمقلا  ناک  امل  و 
عمتجی ـالئل  کـلذ  سکعب  فیـصلا  یف  ناببـسلا و  مدـعنی  ـالئل  ایلامـش  رمقلا  هیبونج و  ءاتـشلا  یف  نوـکت  سمـشلاف  اـبونج  ـالامش و 

لامـشلا و یف  ضرألا  نع  اهداعبإ  دعبأ  ینعأ  اهجوأ  لعج  ءاتـش  اهتیبونج  افیـص  هکرحلا  هیلامـش  سمـشلا  تناک  امل  و  نانخـسملا -
اهبرقب لیملا  دعب  رسکنی  ریونتلا و  نیخـستلا و  دتـشی  الئل  هفاسملا  دعبب  لیملا  برق  ربخیل  بونجلا  یف  اهداعبإ  برقأ  وه  اهـضیضح و 

یلإ اهب  لیمت  هئیطب - يرخأ  تاکرح  هعیرـسلا  لکلا  هکرح  عم  بکاوکلا  لعج  فیک  رظناف  ریثأتلا  نع  هنخـسملا  هوقلا  فعـضی  ـالئل 
اـهئاجوأ و بسحب  ضرـألا  نم  دـعبلا  برقلا و  ءوـطبلا و  هعرـسلا و  رغـصلا و  مـظعلا و  یف  هتواـفتم  تارادـم  یلع  بوـنج  لاـمش و 
* ِهِْرمَِأب ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا  َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا َو  یلاعت َو  هللا  لاق  ماظنلا  ضرغ  تانئاکلا و  هعفنملا  اهلاوحأ  فالتخا  لجأل  اهتاضیـضح و 

نم کلذ  ریغ  يرخأ و  هیـضیضح  هرم و  هیجوأ  کلذـک  يرخأ و  هیبونج  هرات و  هیلامـش  هبراغ و  هعلاط و  اهتاکرح  یـضتقی  اـمب  يأ 
جرب لک  هعیبطب  اهنوک  اهطوبه و  اهفرـش و  اهلابو و  اهل و  یتلا  اهتویب  یف  اهنوک  هماقتـسالا و  هماقإلا و  عوجرلاـک و  بکاوکلا  لاوحأ 

طیحی و ال  لامجإلا - یلع  نییماکحألا  بتک  یف  روکذـم  وه  امم  کلذ  لاثمأ  نیدـسجلا و  تاوذ  هبلقنملا و  هتباـثلا و  نم  هیف  تعقو 
.هیهلإلا هعشألا  هیلقعلا و  راونألا  مه  يذلا  نیبرقملا  هتکئالم  هرکذ و  لج  يرابلا  الإ  هلیصافتب 

اهرهوج و ماوق  بکاوکلا و  سوفن  كالفألا و  حاورأ  قلخ  نم  اهیف  ام  تاوامـسلا و  توکلم  یف  ریـصبلا  رظانلا  اهیأ  تلمأـت  اـم  مث أ 
.اهعدبم اهئراب و  یلإ  اقوش  اقشع و  ماودلا  یلع  تاکرحلا  یف  اهبوئد  يرابلل و  اهتعاط  اهرون و  قارشإ 

هملظلا هفاثکلا و  هبـسانمل  لکلا  طسو  یف  ضرألا  لعج  رـصانعلا و  بیترت  نسح  همحرلا  فطللا و  بئارغ  همکحلا و  بئاجع  نم  مث 
اهئاقب ریدـقت  یلع  اهنأل  همئادـلا و  هکرحلا  نیخـست  هدـشب  تقرتحال  هیولعلا  مارجألل  هرواجم  تناـک  ول  اـهنأل  رونلا و  قفأ  نع  دـعبلل 

هرواجم رانلا  لعج  تابن و  اهنم  تبنی  ناویح و ال  اهیلع  نوکتی  نأ  نکمی  ناک  ام  كانه -
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رانلا نیخـست  اهیلإ  مضنا  اراـن و  راـصف  هتکرح - ماودـب  نخـست  رـصانعلا  نم  اـهریغ  هرواـج  ول  هیرونلا و  هفاـطللا و  هبـسانمل  کـلفلل 
هقطان ریغ  هقطان و  سوفن  دوجو  تضتقا  هیلزـألا  هیاـنعلا  تناـک  اـمل  عیمجلا و  دـسفناف  اراـن  لـکلا  راـص  رـصانعلا و  یقاـب  تقرتحاـف 
نوکی نأ  بجو  لاکـشألا - روصلا و  ظفحتت  هسبیب  يذـلا  سبایلا  رـصنعلا  اهرثکأ  یلع  بلغی  هیتاـبن  هیناویح و  نادـبأ  یلإ  تجاـتحا 

نأ ال همکحلا  نم  انرکذ  امل  اضیأ  بجی  اهرصنع و  امهیلع  بلاغلا  تابنلا  ناویحلا و  اهرواجیل  ءازجألا  هکسامتم  هسبای  هدراب  ضرألا 
رانلل ارواجم  ءاوهلا  لعج  مث  هبذـج  ءاوهلا و  قاشنتـسال  تابنلا  ناویحلا و  رثکأ  جاـیتحال  هماـت  هطاـحإ  ضرـألاب  اـطیحم  ءاـملا  نوکی 

الئل دربلا  یف  ضرألا  هبسانم  ناعیملا و  یف  ءاوهلا  هبسانمل  ضرألا - ءاوهلا و  نیب  اطـسوتم  ءاملا  لعج  ناعیملا و  رحلا و  یف  اهتبـسانمل 
.لدعلا لطبی 

یلع بکاوکلا  ءاوضأ  تفقول  هنوـلم  لـب  هفافـش  كـالفألا  رـصانعلا و  نم  ضرـألا  قوـف  یتـلا  مارجـألا  تاـقبط  نکی  مل  وـل  رظنا  مث 
اهنم شحوأ  هملظ ال  یف  یلویهلا  هیواـه  لـهأ  یقبف  داـسفلا  نوکلا و  ملاـع  یلإ  تلـصو  اـم  اـهقوف و  اـم  یلإ  تسکعنا  وأ  اـهحوطس 

- دح یلإ  يوق  اهیف و  رحلا  دتشا  رونلل  هلباق  اهلک  رصانعلا  تناک  ول  هفافش و  رـصانعلا  یقاب  كالفألا و  و  هئیـضم - بکاوکلا  تلعجف 
هلک ملاعلا  اذه  یف  ام  قارحإ  یلإ  يدؤی 

تابکرملا قلخ  یف  هتیانع  راثآ  نم  جذومنأ  رکذ  یف  ( 12  ) لصفلا

لکشتلل هلباق  هبوطر  هدقاغ و  هنکسم  هدورب  و  هکرحم - هفطلم  هللحم  یه  هرارح  تایرصنعلل  قلخ  فیک  کبر  یلإ  فراع  ای  رت  مل  أ 
لامک لکل  دـعأ  رـصانعلا و  تایفیک  جازتما  نم  دـیلاوملا  بکر  فیک  میوقتلا و  ریوصتلا و  نم  دـیفأ  امل  هظفاح  هسوبی  میـسقتلا و  و 

یلإ هب  يدـتهی  ام  لاضفإلا  نم  هداز  لب  اذـه  یلع  هل  رـصتقی  مل  لامکلا و  نم  هقحتـسی  ام  دعتـسم  لـک  یلع  ضاـفأ  اـصاخ و  اـجازم 
َّلُک یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  لاق  کلذـل  تاجردـلا و  یلإ  يدوعـصلا  سوقلا  یف  عافترالا  عقی  کلذـب  تایاغلا و  تـالامکلا و  نم  یناوثلا 

هیذاغ هوق  اهل  بتر  فیک  لیلحتلا  لوبق  اهمزلی  الإ و  لصحی  مل  ناویحلا  تابنلا و  داسجأ  تناک  امل  رظناف  يدَه  َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَش ٍء 
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يرادقملا اهلامک  یلع  تاتابنلا  تاناویحلا و  لوصح  نکمی  مل  امل  يذـتغملا و  رهوج  هیبش  یلإ  هطاحإلا  مضهلاب و  ءاذـغلل  هفرـصتم 
.اهب قیلت  هطوبضم  هبسن  یلع  بناوجلا  یف  يذتغملا  راطقأ  هدایزل  هبجوم  هیمان  هوق  اهیف  عدوأ  فیک  هرم  لوأ 

صخشلاب تایقاب  تبجوأ  امل   (1) همـسقلا نأب  لیلهتلا - حیبستلاب و  هلامج  قشع  یف  مزمزت  کبر و  همحر  رکذا  فراع و  ای  جهتبا  مث 
نم هطسق  امهنم  لکل  یفوأف  هیعونلا  همومیدلا  ءاطعإب  هیددعلا  همومیدلا  ناصقن  قحلا  بهاولا  دوج  ممت  فیک  صخشلاب  تایقاب ال  و 

تابنلا و نم  ابلاغ  لصحی  ام ال  لاوحأ  یف  رظناف  ءاقبلا - تابثلا و  یفنـصب  امظتنم  یعیبطلا  ملاعلا  راـصف  ماودـلا  نم  هبیـصن  دوجولا و 
أدبم یه  هدام  نم  هلضفل  هعطاق  دیلوتلا  ءاضعأ  یف  هعدوم  هدلوم  هوقب  هصخش  داسف  بجو  ام  عون  یقبتـسا  فیک  دلاوتلاب  الإ  ناویحلا 

.رخآلا صخشلا 

الإ هلعف  لعفی  يذلا ال  ریجألاک  عاقولا  هذـل  ءاذـغلا و  هوهـش  رارطـضالا  هعیبطلاب و  رایتخالاب ال  هلاعفأ  تناک  نمل  قلخ  فیک  رظنا  مث 
هذـه نم  عونلا  صخـشلا و  ءاقب  اـهیلع  فقوتی  یتلا  لـیعافألا  هذـه  رودـصل  ناویحلا  سفن  يوقل  نوکت  یتلا  هوهـشلا  هذـهف  هرجـألاب 

.ضارغألا هذه  عاقیإ  نع  ضارعإلا  لوهذلا و  عقی  الیک  ناوعألا  مدخلل و  هوشرلا  هلاعجلا و  ریجألل و  هرجألا  هلزنمب  نادبألا -

هیذاغلا فرصتل  اهایإ  هدعم  ءاذغلل  هللحم  همضاه  و  هیف - فرـصتی  امب  اهیتأت  هبذاج  عبرأ  يوق  نم  مداوخ  هیذاغلل  بتر  فیک  رظنا  مث 
.ههباشملا لبقی  امل ال  هعفاد  خبطلا و  هلاحإلاب و  اهیف - فرصتملا  فرصتل  هدم  اهظفحل  هکسام  و 

اهتاـکرح یف  هراـتخم  هکارد  هسفن  نـأل  هکرحم  هکردـم و  نم  يرخأ  يوق  تاـبنلا  نم  فرـشأ  هنوکل  ناویحلل  بتر  فـیک  رظنا  مث 
تدعـص لمعلا  ملعلاب و  تملک  اهبر و  رمأ  تعاطأ  اذإ  هیناحور  هملک  فرـشأ  هجازم  نوکل  یناسنإلا  ندبلا  داز  هیناسفنلا و  هیندبلا و 

توربجلا ملاع  لهأ  یلعألا و  إلملا  تهباش  توسانلا و  قئالع  عطقب  اهإدبم  نم  تبرق  توکلملا و  ملاع  یلإ 

ددـعتلا نأل  یکلفلا  کلفلاک و  صخـشلاب  هیقاب  امإ  هعیبطلا  ملاـع  یف  هیلکلا  هعیبطلا  نأ  هیقیقحلا و  هلـصفنملاب  مکاـح  لـقعلا  يأ  - 1
امإ دارفألا و  رـشتنم  عون  كانه  نوکی  الف  یکلفلا  کلفلا و  یلع  زوجی  اذـه ال  کفلا و  عطقلاب و  یعونلا  مسجلا  یف  یتأتی  يدارفألا 

هدق س  کفلا ، عطقلا و  امهلوبقل  يرصنعلا  رصنعلاک و  دارفألا  بقاعتب  عونلا  ظافحناب  عونلاب  هیقاب 
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هنراقملا و قشع  کیرحتلا و  فرـصتلا و  قوش  هقالعلا و  هفلألا و  لوصح  ندبلل و  سفنلا  ریبدـت  هیفیک  یف  ایفاش  اربدـت  تربدـت  ول  و 
نیب جاودزالا  روصتی  فیک  تلق  (1) و  بجعلا تیـضقل  فیطللا  رونلاک  سفنلا  و  فیثکلا - لقثلاک  ندبلا  نأ  عم  امهنیب  هقرافملا  ملأ 

َباتِک َّنِإ  لاق  اِیلَع و  ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  هنأشل - امیظعت  یلاعت  لاق  يذـلا  يولعلا  نیب  يداملا و  درجملا و  نیب  فـالتیالا  هملظلا و  رونلا و 
یفخی ام ال  هیهاملا  یف  هرفانملا  هفلاخملا و  نم  امهنیب  ذإ  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  هلوقب  هیلإ  راشملا  یلفسلا  َنیِّیِّلِع و  یَِفل  ِراْربَْألا 

رثکأ رکنأ  یتح  امهنیب  داحتالا  طابترالا و  هذـهل  نورکنم  لب  نولفاـغ  مهنم  رداـنلا  ـالإ  مهلک  لـب  قلخلا  لـج  هیورلا و  بحاـص  یلع 
لـصحتی ندبلا  یف  هعبطنم  هیعون  يرخأ  هروصب  ناسنإلا  هیناسنإ  نأ  اهدرجت  نیلئاقلا  روهمج  نظ  سفنلا و  درجت  ملعلا  یلإ  نیبستنملا 

عوضوم هنأل  ندبلا  یلإ  سایقلاب  هیقوش  هضراع  هفاضإ  اهل  هقطانلا و  سفنلاب  یمسملا  وهف  انأب  هیلإ  راشملا  امأ  ناسنإلا و  هقیقح  امهنم 
یه اهنأ  نم  اـقباس  اـنررق  امبـسح  دوعـصلا - طوبهلا و  یف  اـهتاماقم  سفنلا و  هفرعم  نع  اندـنع  لزعمب  ءـالؤه  هینامـسجلا و  اـهلیعافأ 

(2) فیطللا فثک  فیک  عناصلا  همکح  یف  رظناف  قئاذـلا  ماشلا  سماللا  براشلا  لکآلا  نکاسلا  كرحتملا  یماـنلا  يذـتغملا  رهوجلا 
هفطنلا هدام  نم  قولخملا  فیثکلا  ندبلا  رصانعلا  هدبز  نم  قلخف  ریبدت  نسحب  فیثکلا  فطل  لب  ال 

یتلا هیدامتملا  هنمزألا  هلواطتملا و  رافـسألا  هذـه  یف  ابجع  ائیـش  تیأر  له  نیحایـسلا  ءاـفرعلا  ضعب  لئـس  نیح  هلاـثمأ  اذـهل و  و  - 1
هدق س  یسفن ، نم  بجعأ  رأ  مل  لاق  ضرألا  یف  برضت 

میغیف رصلا  هبرـضی  فرـص  ءاوهک  ایناث  هداملاب  هطلتخم  هیعیبط  هروص  مث  الوأ  هیلاثم  هروص  يرمألا  حورلا  لثمتف  ینعملا  روص  يأ  - 2
هقباسلا هنونیکلا  رابتعاب  هرقفلا  هذـه  هتدام و  یف  راخبلا  هلخادـمب  اظیلغ  امیغ  میغی  مث  فرـصلا  ءاوهلا  الإ  هتداـم  نکی  مل  اـقیقر  اـمیغ 

يأ هیناثلا  هرقفلا  افرش و  اتاذ و  ارهد و  ندبلا  یلع  همدقتم  سفنلا  نأ  رابتعاب  یبوبرلا و  ملعلا  یف  ناک  لب  ایلک  القع  ناک  ثیح  حورلل 
هدق س  ءاقبلا ، هیناحور  ثودحلا  هینامسج  سفنلا - نأ  نم  هدنع  قیقحتلا  وه  ام  یلع  ءانب  فیثکلا  فیطلت 
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سیئرلا وضعلا  یف  عباـنلا  يراـخبلا  حورلا  هوفـص  نم  (1) و  صلاخلا مدـلا  هفاطل  نم  يربونـصلا و  بلقلا  قلخ  هتدـبز  هتفاـطل و  نم  و 
هبـشی فارطألا  تایفیکل  هیعماج  عم  دادضألا  نیب  هطـسوت  هلادتعال و  داضتلا و  نع  دیعبلا  کلفلاک   (2) ءافصلا ءاقنلا و  یف  وه  يذلا 

هینیعلا و روصلا  اهیف  ألألتت  هآرم  راص  هلاقـص  هئافـص و  لجأل  راـصبألا و  یلع  هعمـاللا  بکاوکلاـک  هئایـض  هرونل و  دادـشلا و  عبـسلا 
هیسفنلا هتوق  نم  هرهوج  جرخ  ام  دنع  اهب  دحتم  سفنلل  عضوم  هنأک  وهف  نیملاعلا  نیب  هطـساو  یه  یتلا  هسوسحملا  لثملا  اهیف  یلجتی 

یلجتی هآرم  رهوجلا  کلذف  لعفلا  یلإ  هیلعلا  هوقلا  نم  اهتاذ  رهوج  جرخ  ام  دـنع  هب  هدـحتم  لقعلل و  هدام  سفنلا  نأ  امک  لقعلا  یلإ 
هفطنلا دح  نم  تائـشنلا  هذه  هیلع  تلدبت  و  راوطألا - هذهب  هتاذ  یف  روطت  دق  ناسنإلا  لقعلا و  اهیف  یلجتی  هآرم  سفنلا  سفنلا و  اهیف 

اهب كردی  هآرم  وه  کلفلاک و  یـش ء  هیفف  نینوکلا  عماج  وه  توکلملا و  کلملا و  هیفف  جیردتلا  یلع  ائیـشف  ائیـش  لقعلا  دـح  یلإ 
یلإ مث  همکحلا  هردقلا و  یلإ  رظناف  هتباثلا  هیلکلا  قئاقحلا  اهب  كردی  هآرم  وه  کلملاک و  ائیـش  هرـضاحلا و  هبئاغلا و  هیئزجلا  روصلا 

عمتساف حاضیإ  حرش و  هدایز  تدرأ  نإ  هیبوبرلا و  هرضحلا  بئاجع  كرهبت  همحرلا  فطللا و 

ناسنإلا قلخ  یف  هتیانع  هتمکح و  تایآ  یف  ( 13  ) لصفلا

هراشا

یـشلاک ء یه  هینالویهلا و  هوقلا  نم  نوکم  هنأل  داسجألا - فعـضأ  داوملا و  صقنأ  ءایـشألا و  سخأ  نم  هقلخ  لوأ  قولخم  ناسنإلا 
مث بزاللا  نیطلا  ملظملا و  بارتلا  نم  مث 

نأ مولعمف  الإ  بلقلا و  فیطل  هنأک  بلقلا  یف  راص  لباقلا  کـلذ  هیـصاخ  بستکا  لـباق  لـک  یف  لـضافلا  یقنلا  مدـلا  ناـک  اـمل  - 1
یف لیلق  بلقلا و  نم  نمیألا  فیوجتلا  یف  هنم  ریثک  بلقلا و  یلإ  هعیبطلا  هلـسری  هنم  دومحم  طسق  هدروألا و  یف  يرجی  مدلا  روهمج 

هدق س  ایراخب ، احور  ریصی  و  هنم - رسیألا  فیوجتلا 
اذل ریبکلا و  ناسنإلل  يراخبلا  حورلا  هلزنمب  کلفلا  کلذـک  ریغـصلا  ناسنإلا  کلف  راخبلا  اذـه  نأ  امک  خـلإ و  يذـلا  حورلا  يأ  - 2

هدق س  ناخدلاب ، دیجملا  هباتک  یف  هنم  یلاعت  قحلا  ربع 
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ًاْئیَـش ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  یلاعت  هلوقب  ناسنإلل  یلوألا  هبترملا  یلإ  یهلإلا  باـتکلا  یف  ریـشأ  هفطنلا و  نم 
َُّمث ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  هلوقب  ِهِیلَْتبَن و  ٍجاْشمَأ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  یلاـعت  هلوقب  هثلاـثلا  هیناـثلا و  هبترملا  یلإ  ًاروُکْذَـم و 

ُهاْنلَعَجَف هلوقل  هیناویحلا  باب  یف  اهلخدی  مث  اهل - هیهلإلا  ءاضعألا  هیتابنلا و  يوقلا  هل  نوکتی  بتارملا  لزانملا و  اذـه  دـعب  ٍهَفُْطن و  ْنِم 
هیف أشنی  مث  مهولا  هوق  اهرخآ  سملا و  هوق  اهلوأ  یتلا  اهلک  هیناویحلا  ناوکألا  هل  ثدـحی  نأ  یلإ  نوکلا  هل  جردـتی  مث  ًاریَِـصب  ًاعیِمَس 

.َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  یلاعت  لاق  امک  رخآ  قلخ 

بابرألا بر  اهجرخأ  فیک  اهجازم  دـسفل  هعاس  تکرت  ول  هرذـق  هیئام  یه  هفطنلا و  یلإ  سفنألا  قافآ و  مولع  یف  رظانلا  اهیأ  رظناف 
اهلعج مث  ءارمح  هقلع  ءاضیب  یه  اهلعج و  مث  نیکم  رارق  یف  اهلعج  مث  قارتفالا  یـشالتلا و  نع  اهظفح  بئارتلا و  بلـصلا و  نیب  نم 

ءاضعألا نم  اهریغ  موحللا و  راتوألا و  قورعلا و  باصعألا و  ماـظعلا و  یلإ  ههباـشتم  یه  هفطنلا و  ءازجأ  مسق  فیک  رظنا  مث  هغـضم 
هفلتخم لاکـشأب  اهلکـش  اهریغ و  لجرلا و  دیلا و  سأرلا و  نم  هبکرملا  ءاضعألا  هطیـسبلا  ءاضعألا  هذه  نم  بکر  فیک  مث  هطیـسبلا 

فشک ول  (1) و  ثالث تاملظ  یف  محرلا  فوج  یف  هلک  اذه  قلخ  مث  هریغ  حیرـشتلا و  ملع  دعاوق  نم  ملعتـسی  امک  اهلیعافأل  هبـسانم 
(2) روصم نم  ناحبسف  هتلآ  يرت  ائیشف و ال  ائیش  اهیلع  رهظی  ریواصتلا  طیطاختلا و  يرت  تنکل  اهیلإ  کنم  رصبلا  دتما  کنع و  ءاطغلا 

ءامنلا لعف  ءاذغلا و  بذج  یلإ  لامکتسالا  یف  هجردت  یف  غلب  اذإ  مث  عبـصإ - هلآ و ال  هریوصت  یف  يری  ریواصتلا ال  شوقنلل و  لعاف 
هروص اهیلع  ضافأ 

،

تاملظ هل  حورلا  نأ  امک  یلویهلا  هملظ  ماسجألا و  ملاع  هملظ  نطبلا و  هملظ  وأ  نطبلا  هملظ  محرلا و  هملظ  همیـشملا و  هملظ  يأ  - 1
نینوکلا و یحراط  نم  ناک  نإ  اهعیمج  نم  جرخی  نأ  دـب  هیورخـألا و ال  هروصلا  و  هیخزربلا - هروصلا  هیعیبطلا و  هروصلا  نم  ثـالث 

هدق س  هیلإ ، تفتلملا  ریغ  لظلاک  هروصلا  تناک  نإ  و  نیلعنلا - یعلاخ 
راتفرگ ددرگیم  شقن  شمادب  راشرس  نسح  زک  نیأ  تسا  یشاقن  هچ  - 2
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هکئالملا هللا  لکو  فیک  رظناف  ءامنلا  ءاذـغلا و  یلإ  عجری  اـم  مهب  یـشمتی   (1) هکئالم اهیلع  لکوت  هریثک  يوق  نم  مداوخ  اـهل  هیتاـبن 
يذتغی کندب ال  ءاضعأ  نم  ءزج  لک  نأ  مهبولق  رئاصبب  اوأر  دق  هفـشاکملا  لهأ  نإف  کئاذغ  رمأ  یف  یتح  كرومأ  ماظتنا  یف  کب 

نأ يذـغتلا  ینعم  نأل  کلذ  (2) و  نودـیزی وأ  فلأ  یلإ  هأم  یلإ  هرـشع  یلإ  لقألا  وه  اذـه  هکئالملا  نم  هعبـس  هب  هللا  لکوی  نأب  الإ 
.امظع امحل و  مث  رمألا  رخآ  یف  امد  ریصی  تاریغت - ریغتی  نأ  دعب  کلذ  فلت و  دق  ءزج  ماقم  ءاذغلا  نم  ءزج  موقی 

ازبخ مث  انیجع  مث  الوخنم  مث  انیحط  ریـصی  ربلا ال  نأ  اـمک  هقلخلا  راوطأ  یف  هسفنب  ریغتی  ـال  هعبطب و  كرحتی  ـال  مسج  ءاذـغلا  نإ  مث 
مه رهاظلا  یف  عانصلا  نأ  امک  هکئالملا  مه  هیمکح  هیاغ  عنصلل  تناک  اذإ  نطابلا  یف  عانصلا  عانـص و  هعانـصب  الإ  اخوبطم  اریدتـسم 

هعبـس هکئالم  نم  دب  هنأ ال  ملعی  فراعلا  هنطابلا و  همعن  نع  نولفاغ  سانلا  هنطاب و  هرهاظ و  همعن  مکیلع  هللا  غبـسأ  دق  هنیدملا و  لهأ 
مدـلا و هروص  علخیف  هقباسلا  هتروص  هنع  علخی  ثلاثلا  وضعلا و  راوج  یف  هل  کسمم  رخآلا  ءاـضعألا و  یلإ  ءاذـغلل  بذاـج  مهدـحأ 
ام محللاب و  محللا  هوسک  یـستکا  ام  قصلی  سداسلا  دئازلا و  لضفلا  عفدـی  سماخلا  امهریغ و  مظعلا و  محللا و  هروص  هوسکی  عبارلا 

.قاصلإلا یف   (3) بسنلا ریداقملا و  یعری  عباسلا  الصفنم و  نوکی  یتح ال  مظعلاب  مظعلا  هوسک  یستکا 

هللا یلإ  اههجو  رابتعاب  يوقلا  نأ  ههیجوت  ذئنیح  لکوت و  لعاف  هکئالم  وأ  هیف  رتتسم  يوق  ریمض  لکوت  لعاف  يوقل و  نایب  فطع  - 1
لکوم سفنلا  هجو  یلع  رهاق  هللا  هجو  عئابط و  يوق و  داوملاب  اهقلعت  هیناملظلا و  اهتهج  رابتعاب  هکئالملا و  نم  یلاعت  هیلإ  اـهتفاضإ  و 

هدق س  هجوب ، نیهجولا  داحتا  یلع  ءانب  لوألا  بارعإلا  هیلع و 
داحآلا و نم  لک  نم  رکذ  هنأ  الإ  اهتایناحور  تایولعلا و  تایلفسلا و  عئابط  اهب  دارملا  ذإ  مهددع  یصحی  الف  بارضإلل  وأ  هملک  - 2

کلذ افلأ و  نورشع  هعبرأ و  هأم و  مهنإ  ءایبنألا  ددع  یف  لاقی  ام  اذه  ریظن  انرکذ و  ام  یلع  اهیبنت  ائیش  فولألا  تائملا و  تارـشعلا و 
هدق س  یصحت ، هللا ال  همعن  دیبت و  ذفنت و ال  هللا ال  تاملک  نأل 

مظعلا و محللا و  هروص  هوسکی  عبارلا  هلوقب و  هدارم  نأکف  هیذاغلا  هب  هر  هدارم  لعل  تلق  اذـه  امف  هیعار  هوق  انل  سیل  لوقت  کلعل  - 3
هدق س  همضاهلا ، ثلاثلاب  هیناثلا و  هربغملا  امهریغ 
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لاخن نحاط و  یلإ  جاتحی  اضیأ  هطنحلا  و  كالمأ - هعبـس  یلإ  تجیتحا  مل  دـحاو و  کلم  یلإ  لاعفألا  هذـه  تضوف  الهف  تلق  نإـف 
نم یلإ  اسداس و  هضیرع  انافغر  هل  ققرم  یلإ  اسماخ و  هرودـم  تارک  هل  عطاق  یلإ  اعبار و  هل  نجاع  اثلاث و  هیلإ  ءاـملل  باـص  اـیناث و 

.ارهاظ سنإلا  لاعفأک  انطاب  هکئالملا  لاعفأ  تناک  الهف  اعباس  رونتلاب  اهقصلی 

یبیکرت و ال طالتخا  ریغ  نم  طیـسب  يروص  دوجو  مهدوجو  نأل  سنإلا  هقلخ  فلاخت  هکئالملا  هقلخ  نأ  ملعت  نأ  کیلع  بجی  انلق 
اَّلِإ اَّنِم  ام  یلاعت َو  هلوقب  هراشإلا  هیلإ  دحاو و  لعف  الإ  مهنم  لکل  نوکی  مهتاوذ و ال  مهتافص و  نیب  محازت  امک ال  مهلاعفأ  نیب  محازت 

مهنم و لک  هبترم  نییعت  یف  مهلاثم  لب  هفـص  وأ  لعف  یف  داضت  محازت و ال  لـتاقت و ال  شقاـنت و  مهنیب  سیل  کلذـلف  ٌمُوْلعَم  ٌماـقَم  َُهل 
امه حئاورلا و ال  كاردإ  یف  اهمحازی  مشلا  تاوصألا و ال  كاردإ  وه  هلعف و  یف  عمـسلا  محازی  رـصبلا ال  نإف  انم  ساوحلا  لاثم  هلعف 
دق لجرلا  عباصأ  نإف  لجرلا  دـیلا و  لثم  ءاضعألاک  یه  تسیل  اـضعب و  اهـضعب  محازی  کـلذ  ریغ  ـال  قوذـلا و  ـال  مشلا و  ناـمحازی 
یه یتلا  دیلا  هب  محازیف  کسأرب  كریغ  برـضت  دق  هیدـیب و  یـشمی  رخآ  هلجر و  عباصأب  بتکی  اناسنإ  انیأر  افیعـض و  اشطب  شطبت 

- لدعلا نع  لودـعلا  جاجوعالا و  نم  عون  اذـه  زبخلا و  نجعلا و  نحطلا و  هسفنب  یلوتی  يذـلا - دـحاولا  ناسنإلاک  برـضلا و ال  هلآ 
يرخأ و هعیطی  هرم و  هللا  یـصعی  ناسنإلا  يری  کلذل  لعفلا و  ینادـحو  نکی  ملف  هیعاود  فالتخا  ناسنإلا و  تافـص  فالتخا  هببس 
ْمُهَرَمَأ َو ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  مرج ال  الف  مهقح  یف  هیـصعملل  لاجم  هعاطلا ال  یلع  نولوبجم  مهنأل  هکئالملا  عاـبط  یف  نکمم  ریغ  کـلذ 

.ادبأ مئاق  مهنم  مئاقلا  ادبأ و  دجاس  مهنم  دجاسلا  ادبأ و  عکار  مهنم  عکارلا  َنوُُرتْفَی و  َراهَّنلا ال  َْلیَّللا َو  َنوُحِّبَُسی  َنوُرَمُْؤی و  ام  َنُولَعْفَی 

اهیلع هیبنتلا  بجی  هقیقد  انهاه  و 

دحاو لعف  یلع  الکوم  هللا  هکئالم  نم  کلم  لک  ناک  اذإ  لوقی  نأ  دحأل  نأ  یه  و 
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(1) لـصتم کلم  لک  تاذ  نأ  باوجلا  و  هریثکلا - تاریخلا  لعف  نع  هروصقل  هلبجلا  صقاـن  نوکیف  هریغ  یلإ  هنم  يدـعتلا  هنکمی  ـال 
مهنم لک  ماسجألا و  یف  نیذـلا  جـیزمتلا  بیکرتلا و  هجو  یلع  ـال  نکل  هحورب  اـیحی  هب و  موقی  هجو  یلع  هنم  فرـشأ  وه  اـم  تاذـب 

اهضعب نوکی  هجو  یلع  يرودصلا  بیترتلا  یلع  اهترثک  نأل  لاعفألا  نم  هریثک  عاونأ  هنع  ردص  نإ  لعفلا و  ینادحو  تاذلا  ینادحو 
دحاو لـعف  یلإ  مهنم  لاـعفألا  یقتریف  ادـحاو  ریثکلا  لـعجی  بیترتلا  نأ  تملع  دـق  الـصأ و  ریغتی  ـال  ماـظن  قسن و  یلع  ضعب  تحت 
هایحب میلع  یح  هکئالملا - نم  کلم  لک  تاوذـلا و  اهب  دـحتت  هدـحاو  تاذ  یلإ  اهترثک  عجرت  تاوذـلا  اذـک  و  رثـألا - هنم  بعـشتی 
هبـسن امنإ  اهنع و  ردـصی  امب  اهتاذـب و ال  اـهل  روعـش  ـال  یتلا  اـنئاضعأک  ـال  هملع  هریخـست و  هرمأ و  تحت  هنود و  وه  يذـلا  کـلملا 

ساوحلا و نم  الک  نأ  نم  هانیب  امبـسح  انم  یلقعلا  حورلا  یلإ  هیکاردـإلا  اـناوق  هبـسنک  هتعاـط - هرمأ و  تحت  یه  نم  یلإ  هکئـالملا 
اهنیب و ال طالتخا  هرخآلا و ال  سحلا  نأش  ریغ  نأش  اهنم  سح  لـکل  کـلذ  عم  سفنلا و  هاـیحب  هیح  سفنلا  دـنع  هرـضاحلا  اـهروص 

.اهمکح یف  ام  ءاضعألاک و  هیلباقلا  هیلعافلا ال  تاهجلا  هیلاعلا و  هبنجلا  نم  اهنأل  شیوشت 

لک نإ  ثیح  نم  هب و  اهلاصتا  و  اهقوف - اـم  یلإ  اـهتفاضإ  ثیح  نم  هکئـالم  هیلعفلا  يوقلا  هیلعاـفلا و  يداـبملا  نأ  تفرع  دـق  ذإ  - 1
هرظانلا و هنیعأک  اهلک  نأل  دیجملا  دیمحلا  هللا  دجمب  دیجم  لب  هقوف - ام  هفارشب  فیرـش  دحاو  لکف  حور  نم  دسجک  هقوف  امم  دحاو 

هجو نم  هفارـشلا  تابثإل  ایناث  يدـصت  هفارـشلا و  الوأ  تبثأ  هسخلا  لئاقلا  مالک  جـتنأ  املف  هیلعفلا  هتردـق  تاجرد  لب  هلامعلا  هیدـیأ 
سوفنلا هیلکلا و  لوقعلاف  يرودـصلا - بیترتلاب  اهنأ  الإ  اضیأ  هلـصاح  یهف  لاعفألا  هرثک  اهطانم  ناک  نإ  اـهنأب  لـئاقلا  مـالک  همهوأ 

یتلا هیلعافلا  يدابملا  اذک  لاونملا و  اذهب  لاعفألا  هرثک  اهل  ارمأ  تاربدملا  افـص و  تافاصلا  نم  نوبرقملا  هکئالملا  مه  نیذلا  هیلکلا 
هتروصب و یشلا ء  هیئیـش  نأل  اهقوف  امیف  یتلا  هرثکلا  یه  اهیف  لاعفألا  هرثکف  نطابلا  یف  هلامعلا  عئابطلا  يوقلا و  امأ  لاثملا و  ملاع  یف 

هدق س  مهعمجأب ، هکئالملا  یف  لئاقلا  مالک  نأ  یف  ءافخ  ال 
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لوقنف هددصب  انک  ام  یلإ  عجرنل  و 

لمکأ راصف  هیندـعملا  داسجألا  نم  دـیلوتلا  و  هیذـغتلا - هدافإل  هللا  مهقلخ  نیذـلا  ناوعألا  هیتابنلا و  هروصلا  هذـهب  ناـسنإلا  زاـتما  دـق 
امبر هنإف  صقان - لامکلا  اذـه  عم  تابنلا  هروص  نأ  الإ  اهریغ  هضفلا و  بهذـلا و  ساحنلا و  دـیدحلا و  رولبلا و  رجحلا و  نم  ادوجو 
یلإ هیف  يذـلا  عضوملا  نم  هیلإ  یـشملا  و  ءاذـغلا - بلط  هنکمی  مل  ذإ  سبی  فجف و  هلـصأ  سامی  هیلإ و  قاسنی  ءاذـغ  هیلإ  لـصی  مل 

اصقان ناکل  هجردلا  هذه  یف  ناسنإلا  دوجو  فقو  ولف  هنع  ناتدوقفم  امه  هردق و  هفرعم و  نیئیشب  نوکی  امنإ  بلطلا  نإف  رخآ  عضوم 
دوجو نع  هدوجو  عفترا  و  تاـتابنلا - نع  اـهب  زاـتما  يرخأ  هروـصب  لزنملا  اذـه  نع  هللا  هعفر  فـیک  رظناـف  هلعف  هتقلخ و  یف  ازجاـع 

ساسحإلا و هلآ  هل  قلخ  نأب  تاملظلا  ملاع  رعق  نع  راونألا  ندـعم  و  بابرألا - بر  یلإ  يرخأ  هوطخب  برق  تاـنکاسلا و  تاـیواهلا 
اَّمِإ ًارِکاش َو  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  ًاریَِـصب  ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  باتکلا  یف  امهیلإ  راشملا  امه  ءاذـغلا و  بلط  یف  هیرایتخالا - هکرحلا  هلآ 

.ًاروُفَک

سمـالی اـمب  روعـشلا  هنإـف  سحلا  تاـجرد  صقنأ  اذـه  سمللا و  اـهلوأف  سمخلا  ساوحلا  قـلخ  یف  هللا  همکح  بیترت  یلإ  رظنا  مث 
هءاندـل اهلک و  تاناویحلا  معی  اذـه  متأ و  يوقأ و  هساح  یلإ  جاتحی  هنم - دـعبی  امب  روعـشلا  نإف  هنم  دـعبی  امب  هقـصالی ال  ناویحلا و 

کیف قلخی  مل  ولف  ءاذغلا  بلط  یلع  ردقی  اذه و ال  یلع  رـصتقی  نیطلا  یف  یتلا  دودلاک  تابنلا  نم  هلزنملا  بیرقلا  تاناویحلا  ضعب 
نم هحئارلا  نأ  هب  يردت  کنأ ال  الإ  مشلا  کل  قلخف  دیعبلا  كاردإل  رخآ  سح  یلإ  ترقتفاف  دودـلاک  اصقان  تنکل  سحلا  اذـه  الإ 

بجتحی ام  اهب  كردـت  نکل ال  رـصبلا  هساحب  کیلع  هللا  معنأف  هب  رفظت  یتح  اریثک  فوطتف  هحئارلا  يذ  اهب  بلطتل  تءاج  هیحاـن  يأ 
كردی مالعإ  مالکب و  الإ  هتفرعم  کنکمی  الف  بئاغلا  امأ  رـضاحلا و  دوجوملا  وه  ام  الإ  اهب  كردت  اضیأ ال  رخآ و  لئاح  وأ  رادجب 

مل ول  کینغی  ام  کلذ  لک  ناویحلا و  رئاس  نع  مالکلا  مهفب  كزیم  کیلع و  معنأ  فیک  رظناف  هیلإ  کتجاح  تدتشاف  عمسلا  سحب 
ام اهلـصأ  یف  بصی  امبر  هرجـشلاک  کلهتف  هلکأتف  فلاخم  وأ  قفاوم  هنأ  كردت  الف  ءاذغلا  کیلإ  لصی  ذإ  قوذـلا  سح  کل  نکی 

کل نکی  مل  ول  هیناسنإلا  هایحلا  هب  متی  لامکتسالا و ال  یف  یفکی  کلذ ال  عیمج  مث  فجتف  هبذجتف  اهل  قوذ  اهفافج و ال  ببـس  وه 
يدأتی ینطاب  كاردإ 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


133 ص :

اهتروص نکی  مل  ول  هسوـسحملا  ءایـشألا  هفرعم  یف  رمـألا  کـیلع  لاـطل  ـالإ  رکذـتلا و  ظـفحتلل و  سمخلا  تاـسوسحملا  روـص  هیلإ 
هلک اذه  اهیف و  فرـصتت  تئـش و  یتم  اهرکذت  هسحت و  ام  هروص  اهب  ظفحتل  هنطاب  يرخأ  رعاشمب  کیلع  هللا  معنأف  كدنع  هظوفحم 

هللا و كزیمف  هیلقعلا  اهتایاغ  رومألا و  بقاوع  كاردإ  مدـعل  اـصقان  تنکل  اذـه  ـالإ  کـل  نکی  مل  ول  و  تاـناویحلا - هیف  کـکراشی 
لاملا و یف  عفانلا  هعفنم  راضلا و  هرضم  كردت  لقعلا  هوق  یه  يرخأ  هوقب  افیرـشت  کفرـش  الیـضفت و  هقلخ  نم  ریثک  یلع  کلـضف 

کیلع همعنأ  ام  نایب  امأ  كاردإلا و  باب  یف  کیلع  هللا  معنأ  ام  نایب  یف  جذومنأ  اذـهف  هلجآلا  رورـشلا  هیقیقحلا و  تاریخلا  كردـت 
یتح كرادملا  رعاشملا و  قلخ  ول  هنأ  وهف  کیف  اهبیترت  اهمظن و  هیفیک  و  هللا - دونج  نم  يرخأ  هفئاط  یه  یتلا  هکرحملا  يوقلا  نم 

اهکردت یتح  اهریغ - هیذغتلا و  بابـسأ  نم  ایندـلا  یف  تمد  ام  کئاقب  ظفح  کلامکتـسا و  یف  لخدـم  اهل  یتلا  رومألا  اهب  كردـت 
كرحتی ندبلا  تالآ  یف  هردـق  مث  هکرحلا  یلع  کثحتـسی  هیلإ  قوش  هل و  هوهـش  عبطلا و  یف  لیم  کل  قلخی  مل  برق و  وأ  دـعب  نم 

ههارک یمـسی  کفلاخی  امع  هرفن  هوهـش و  یمـسی  کقفاوی  ام  یلإ  لیم  کل  نوکی  نأ  یلإ  تررطـضاف  الطعم  كاردإلا  ناـکل  هیلإ 
ءاذـغلا و لوانت  یلإ  کئجلی - یـضاقتملاک  کب  اهلکو  کعون و  ءاقبل  حاکنلا  هوهـش  کصخـش و  ءاقبل  ءاذـغلا  هوهـش  کـیف  قلخف 

.هریغ

کل هللا  قلخف  کسفن  تکلهأ  تفرـسأل و  هیف  بوغرملا  یهتـشملا و  نم  هجاـحلا  رادـقم  لـصح  اذإ  نکـست  مل  ول  هوهـشلا  هذـه  مث 
دـسفی یتح  هلفاسأ  یف  بصنا  اذإ  ءاملا  بذـتجت  لازی  هنإف ال  عرزلاک  هوحن ال  لکألاک و  لـعفلا  كرتتل  هوحن  عبـشلا و  دـنع  ههارکلا 

.هجاحلا ردقب  هءاذغ  ردقی  یمدآ  یلإ  جاتحیف 

اهب كراشت  يرخأ  هوق  دـبکلا و  اهعبنم  ندـبلا  عیمج  یف  هثبنم  یه  تاـبنلا و  كراـشت  اـهب  هیعیبط  هوق  کـل  نأ  تملع  دـق  کـنإ  مث 
هلک ناویحلا  اهب  كراشت   (1) ءاضعألا یف  هثبنم  ناویحلا 

ضبقلا و اهب  هوق  تلق  تئش  نإ  هکرحلا و  سحلا و  لوبقل  ءاضعألا  اهب  دعتست  هوق  یه  ءابطألا و  حالطـصاب  هیناویحلا  هوقلا  یه  و  - 1
هیتآلا هیغامدـلا  يوقلا  یلع  هیناویحلا  هوقلا  قلطی  دـق  يراخبلا  حورلا  حالـصإ  اهب  هلمجلاب  حورلل و  احیورت  نیئارـشلا  بلقلل و  طسبلا 

هدق س  انه ، هدوصقم  تسیل  اذه و  یلی  امیف 
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هلک ال قبـس  اـمم  فرـشأ  يرخأ  و  غامدـلا - اـهعبنم  ناویحلا  ضعب  اـهب  كراـشت  اـهنم  صخأ  هیناـسفن  يرخأ  هوق  بلقلا و  اـهعبنم  و 
یلوألا هوقلا  بسحب  ناذـللاف  راضملا  عفانملل و  اکرت  اذـخأ و  اهنم  لک  بسحب  هللا  كاطعأف  طقف  هکئالملا  لب  ناویحلا  اهب  كراـشت 

هوهـشلاب و نایمـسی  هثلاثلا  هوقلا  بسحب  ناذـللا  هرفنلا و  لیملاب و  نایمـسی  هیناثلا  هوقلا  بسحب  ناذـللا  عفدـلا و  بذـجلاب و  نایمـسی 
فرعملا لقعلا  هراشإ  تحت  نیترخـسم  کـیف  هللا  اـمهقلخف   (1) ههارکلا هدارـإلاب و  نایمـسی  هعبارلا  هوـقلا  بسحب  ناذـللا  بضغلا و 
كرضی اذه  نأب  هفرعملا - درجم  ذإ  لقعلاب  کعافتنا  امهب  متف  سحلا  كاردإ  تحت  نیترخسم  بضغلا  هوهشلا و  قلخ  امک  بقاوعلل 

هللا كدرفأ  هدارإلا  هذـهب  ههارک و  وأ  هفرعملا  بجومب  هدارإ  کل  نکی  مل  ام  هبلط  یف  وأ  هنع  زارتحالا  یف  یفکی  کـعفنی ال  اذـه  و 
بقاوعلا هفرعمب  اهنع  كدرفأ  امک  مدآ  ینبل  امیظعت  امارکإ و  مئاهبلا  نع 

ناسنإلا اهب  عفتنیل  اهیلع  ام  ضرألا و  قلخ  یف  یلاعت  هتیانع  یف  ( 14  ) لصفلا

هراشا

وه امب  کیلع  هتمحر  راثآ  یلإ  رظناف  کندـب  کسفن و  یف  هیهلإلا  هیانعلا  تفرع  اذإف  ًاعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َقَلَخ  هناحبـس  لاـق 
یف ناک  يذلا  کندب  مأ  كدسج و  رقم  یه  یتلا  ضرألا  هروص  یلإ  رظناف  هیلع  رقتـست  ام  کیلإ  تایجراخلا  برقأ  کنع و  جراخ 

يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدـیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  یلاعت  لاق  امک  يرخأ - هرات  اهنطب  یلإ  دوعی  مث  اهنم  دـلوت  مث  الوأ  اهنطب 
.اهعفانم یلإ  رظنا  مث 

اداهم اشارف و  اهنوک  اهنم 

ًاطاِسب َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  لاق َو  ًاشاِرف و  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  یلاـعت  لاـق  اـمک  اـهیف  کلـستل  اـطاسب  اـهیلع و  ماـنت  اـهیلإ و  نکـستل 
نم سیل  ًاجاِجف و  اًُلبُس  اْهنِم  اوُُکلْسَِتل 

ینعملاب ماع و  صاخ و  ناحالطـصا  هدارإلا  یف  نکل  هدارإلاب  ـال  هوهـشلاب  كرحتم  ناویحلا  لاـقی  نأ  یغبنی  حالطـصالا  اذـهب  و  - 1
یـسحلا و لـیملا  وه  ناویحلا و  یلع  قلطی  ماـعلا  ینعملاـب  هوحن و  یلقعلا و  لـیملا  وـه  اـهلعاج و  تادرجملا و  یلع  قـلطی  صاـخلا 

هدق س  يوهشلا ،
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متی نکل ال  اهفارطأ و  تدعابت  اهمرج و  مظع  اذإ  هرکلا  حطس  یلع  شارتفالا  لهسی  لب  ایوتسم  احطس  نوکی  نأ  شارتفالا  تایرورض 
َلَعَج يِذَّلا  ُهَّللا  یلاعت  هلوقب  هراشإلا  هیلإ  كالفألا و  طسو  وه  یعیبطلا و  اهزیح  یف  هنکاس  نکت  مل  ام  اـهیلع  یـشملا  ـال  شارتفـالا و 
یلی ام  بناوجلا  عیمج  نم  قوفلا  قوف و  یلإ  عبطلاب  لیمت  فافخلا  نأ  اـمک  تحت  یلإ  لـیمت  عبطلاـب  لاـقثلا  نـأل  ًارارَق  َضْرَأـْلا  ُمَُکل 

.زکرملا یلی  ام  تحتلا  ءامسلا و 

انیلع هللا  نم  هب  ام  اهنم  و 

یف راهنألا و ال  ءارجإ  رابآلا و  رفح  یتأتی  هیذغألا و  هدام  اهنع  لصفنت  یکل  رجحلا  دیدحلاک و  هبالصلا  هیاغ  یف  اهلعجی  مل  نأ  وه  و 
.اهنم هینبألا  ذاختا  هعارزلا و  تنکمأ  اهیلع و  یشملا  مونلا و  لهسیل  ءاملاک  رامغنالا  نیللا و  هیاغ 

فیفشلا هفاطللا و  هیاهن  یف  قلخت  مل  نأ  اهنم  و 

.اهزاوج نکمیف  اهنم  نخستی  راونألا و  اهیلع  رقتسیل 

ءاملا نم  اهضعب  هزراب  اهلعج  نأ  اهنم  و 

وه اهنم و  زربی  ام  فاشکنا  ببـس  اهیلع و  هیربلا  تاناویحلا  نم  هیلإ  جاـتحی  اـم  شیعت  و  انـشیعتل - حلـصتل  هیف  صوغلا  اـهعبط  نأ  عم 
ءاملا اهلعج و  لب  هرادتـسالا  هحیحـص  ریغ  راحبلا  جومت  راهنألا و  يرج  حاـیرلا و  بوبه  هطـساوب  هللا  اـهلعج  نإ   (1) عبارلا نم  بیرق 
ءاملا عومجم  راص  افوشکم و  اهنم  یش ء  یقب  اهنم  هضفخنملا  هرئاغلا و  عضاوملا  یلإ  هعبطب - ءاملا  بذجنا  اذإ  ثیحب  اهرواجی  يذلا 
اهبورغ اهعولط و  یلع  نییقرـشملل  اهبورغ  بکاوکلا و  عولط  مدقت  نیتقفاخلا  نیب  امیف  کلذ  یلع  لدی  هدحاو  هرک  هلزنمب  ضرألا  و 

بونجلا یف  نیلغاولل   (2) سکعلاب لامشلا و  یف  نیلغاولل  رهاظلا  بطقلا  عافترا  دایدزا  بونجلا - لامشلا و  نیب  امیف  نییبرغملل و 

یلع هراملا  هرئادلاب  اعابرأ  مث  یلامـش  فصن  یبونج و  فصن  نیفـصن  ءاوتـسالا  طخ  یه  یتلا  هرئادلاب  الوأ  ضرألا  تمـسق  دـق  - 1
نییبونجلا و یناتحتلا  یناقوفلا و  ینعأ  ءاملا  یف  اـبیرقت  اـهنم  عاـبرأ  هثـالثف  هیبرغلا - هیقرـشلا و  هیلامـشلا و  هیبونجلا و  عبرـألا  اـهطاقن 

هدق س  ابیرقت ، یلامشلا  یناقوفلا  عبرلا  وه  زرابلا  یلامشلا و  یناتحتلا 
وه نطابلا و  بطقلا  ظافخنا  داـیدزا  رهاـظلا و  بطقلا  عاـفترا  داـیدزا  يأ  مـالکلا  نم  يوطملا  ءزجلا  راـبتعاب  هیـسکعلا  حیحـصت  - 2
یف نیلغاولل  کلذ  فالخب  لاـقی و  نأ  بساـنملاف  ـالإ  بونجلا و  یف  نیلغاولل  سکعلا  یف  لامـشلا و  یف  نیلغاولل  یلیهـسلا  بطقلا 

هدق س  سکعلا ، لدب  بونجلا 
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لاوحأـک هرادتـسالاب  هـصتخملا  ضارعـألا  نـم  کـلذ  ریغ  یلإ  نیتمـسلا  نـیب  نوـکت  تومـس  یلع  نیرئاـسلل  نیفـالتخالا  بـکرت  و 
نیعم فوسخ  ءادـتباف  عاقبلا  لهأ  یلإ  سایقلاب  ءالجنالا  ذـخألا و  یف  اهئاهتنا  اهئادـتبا و  تانآ  فالتخا  تافوسکلا و  تاـفوسخلا و 

هثلث وأ  لیللا  عبر  رخآ  یلإ  سایقلاب  نیتعاسب و  رخآ  یلإ  سایقلاب  هعاسب و  هدـعب  رخآ  یلإ  سایقلاب  لیللا و  لوأ  عضوم  یلإ  ساـیقلاب 
ربلا و بکار  کلذ  یف  يوتسی  اضرع و  الوط و  ضعب  نع  اهضعب  عضاوملا  دعابت  بسحب  هطوبضم  هبسن  یلع  کلذ  ریغ  وأ  هفـصن  وأ 

.رحبلا بکار 

اهنم هدلوتملا  ءایشألا  اهنم  و 

.ناویحلا تابنلا و  نداعملاک و 

ءامسلا نم  ءاملل  اهبذج  اهنم  و 

.ِضْرَْألا ِیف  ُهاَّنَکْسَأَف  ٍرَدَِقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  هلوقل َو 

ماظعلا راهنألا  نویعلا و  اهنم  و 

*. اهانْدَدَم َضْرَْألا  یلاعت َو  هلوقل  اهیف  یتلا 

هریغ تابنلاب و  اهعادصنا  اهنم  و 

.ِعْدَّصلا ِتاذ  ِضْرَْألا  َو 

اهتوم اهتایح و  اهنم  و 

اِهتْوَم َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اـْنیَیْحَأَف  هلوق  اـهاْنیَیْحَأ و  ُهَْتیَْملا  ُضْرَأـْلا  ُمَُهل  ٌهَیآ  هلوقل َو  يرخأ  هراـت  هرـشن  هتوم و  یلع  ناـسنإلا  اـهب  لدتـسیل 
ْیَـش ٍء ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا - ِیْحَُمل  َِکلذ  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَـف  هلوق  ُروُشُّنلا و  َِکلذَـک 

ِّلُک یلَع  ُهَّنِإ  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَر  ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًهَعِشاخ  َضْرَْألا  يَرَت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  هلوق َو  ٌریِدَق و 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء 

هفلتخملا تاناویحلا  دلوت  اهنم  و 

َْلیَْخلا هنیزلا َو  بوکرلل و  اهـضعب  َنُولُکْأَت و  اْهنِم  ُِعفانَم َو  ْفِد ٌء َو  اهِیف  ْمَُکل  اهَقَلَخ  َماْعنَْألا  لکألل َو  اهـضعب  ٍهَّباَد * ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو 
ٌفُؤََرل ْمُکَّبَر  َّنِإ  ِسُْفنَْألا  ِّقِِشب  اَّلِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل  ٍدََـلب  یلِإ  ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمْحَت  لـمحلل َو  اهـضعب  ًهَنیِز و  اـهُوبَکْرَِتل َو  َریِمَْحلا  َلاـِغْبلا َو  َو 

ْنِم ْمَُـکل  َلَـعَج  ُهَّللا  (1) َو  حاـکنلل اهـضعب  َنوُحَرْـسَت و  َنیِح  َنوُـحیُِرت َو  َنیِح  ٌلاـمَج  اـهِیف  ْمَُکل  هحارلا َو  لـمجتلل و  اهـضعب  ٌمیِحَر و 
سبالملل اهضعب  ًاجاوْزَأ و  ْمُکِسُْفنَأ 
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نهتبغر تایئزجلا و  كاردإ  یلع  نهدومج  نهلوقع و  فعـضل  ءاسنلا  نأ  یلإ  فیطل  ءامیإ  تاـناویحلا  کلـس  یف  اـهجاردإ  یف  - 1
الئل ناسنإلا  هروص  نهاسک  نکل  باودلا و  نهتریـس  نهبلغأ  اقدص  اقح و  هتماصلا  تاناویحلاب  نقحتلی  نأ  ندک  ایندلا  فراخز  یلإ 

ماکحألا نم  ریثک  یف  نهیلع  مهطلس  لاجرلا و  بناج  رهطملا  انعرش  یف  بلغ  انه  نم  نهحاکن و  یف  بغری  نهتبحـص و  نع  زئمـشی 
س ءاضیبلا ، نم  اهـسلا  نیأف  ماکحألا  ضعب  یف  نایدألا  ضعبل  افالخ  کلذ  ریغ  ررـضلا و  یلع  ررـضلا  لاخدإ  زوشنلا و  قـالطلاک و 

هدق
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اهِراعْـشَأ اهِرابْوَأ َو  اِهفاوْصَأ َو  ْنِم  َو  ْمُِکتَماقِإ - َمْوَی  ْمُِکنْعَظ َو  َمْوَی  اهَنوُّفِخَتْـسَت  ًاتُوُیب  ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ثاـثألا َو  تیبلا و  و 
.ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  ًاثاثَأ َو 

هعونتملا تاتابنلا  وشن  اهنم  و 

توق اهنم  رـشبلا و  توق  اهنمف  فطل  هیادـه و  اهحئاور  فالتخا  همحر و  هیآ و  اهناولأ  فـالتخاف  ٍجـیَِهب  ٍجْوَز  ِّلُـک  ْنِم  اـهِیف  اـْنتَْبنَأ  َو 
*. ْمُکِماْعنَِأل ْمَُکل َو  ًاعاتَم  ْمُکَماْعنَأ ...  اْوَعْرا  اُولُک َو  مئاهبلا -

مادإلا ماعطلا و  اهنم  و 
- ءاودلا اهنم  و 

هکاوفلا اهنم  و 

ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  َبانْعَْألا َو  َلیِخَّنلا َو  َو  َنُوْتیَّزلا - َعْرَّزلا َو  ِِهب  ْمَُکل  ُِتْبُنی 

ناسنإلل هوسکلا  اهنم  و 

دولجلا مسیربإلا و  فوصلا و  رعشلاک و  هیناویح  و  ناتکلا - نطقلاک و  هیتابن 

ءافص انول و  هفلتخملا  راجحألا  اهنم  و 

هنم جرختسی  يذلا  رجحلا  یلإ  رظناف  هینبألل  اهضعب  هنیزلل و  اهـضعبف  ٌدوُس  ُبِیبارَغ  اُهناْولَأ َو  ٌِفلَتُْخم  ٌرْمُح  ٌضِیب َو  ٌدَدُج  ِلابِْجلا  َنِم  َو 
.ریطخلا کلذب  عفنلا  هلق  و  ریقحلا - کلذب  عفنلا  هرثک  یلإ  رظنا  مث  هتزع  عم  رمحألا  توقایلا  یلإ  رظنا  هترثک و  عم  رانلا 

هفیرشلا نداعملا  نم  اهیف  عدوأ  ام  اهنم  و 

اولزنتـسا رحبلا و  رعق  نم  کمـسلا  اوجرختـسا  هلیلجلا و  عئانـصلا  هقیقدلا و  فرحلا  اوطبنتـسا - رـشبلا  نأ  لمأت  مث  هضفلا  بهذلاک و 
هدئافلا ال هذـه  هینمثلا و  یلإ  عجری  امهتدـئاف  مظعم  نأ  هیف  همکحلا  هضفلا و  بهذـلا و  ذاختا  نع  اوزجع  نکل  ءاوهلا  جوأ  نم  ریطلا 

یف رهتـشا  اذهل  ادودسم و  اباب  امهنود  هللا  برـض  کلذـلف  همکحلا - لطبت  امهذاختا  یلع  هردـقلا  هردـنلا و  هزعلا و  دـنع  الإ  لصحت 
.سلفأ ایمیکلاب  لاملا  بلط  نم  نأ  هنسلألا 

هحامسلا مرکلا و  عبط  اهل  نأ  اهنم  و 

.نآرقلا یف  رکذ  امک  هئامعبس  درت  هدحاو و  هبح  ذخأت 

ءامسلا نم  ضرألا  مأ  ضرألا  نم  لضفأ  ءامسلا  نأ  یف  لقنلا  قیرط  نم  اوفلتخا  و 
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یتأ امل  نایصعلا و  ءاطخلا و  نع  نوموصعم  اهلهأ  نأل  اهیف  هللا  یصع  هعقب  اهیف  ام  هکئالملا و  دبعم  اهنأل  لضفأ  ءامسلا  مهضعب  لاقف 
یلاعت لاق  و  هنجلا - نم  طبهأ  هیصعملا  کلتب  مدآ  انوبأ 

یناصع نم  يراوج  یف  نکسی  ال  : 

تایآلا نم  کلذ  ریغ  ًاجوُُرب و  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَرابَت  لاق  َنوُضِْرعُم و  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  ًاظوُفْحَم َو  ًافْقَـس  َءامَّسلا  اَْنلَعَج  لاق َو  و 
َعِـضُو ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  یلاعت  لاق  هکربلاب  اعاقب  فصو  یلاعت  هنأل  لضفأ  ضرألا  نورخآ  لاـق  اـهیف و  اـم  میظعت  اـهمیظعت و  یلع  هلادـلا 

لاق َُهلْوَح و  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس  لاق  ًاکَرابُم و  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل 
نإف اهَتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَـق  اهِیف َو  َكَراب  َو  هکربلاب - ضرألا  هلمج  فصو  ماشلا و  اهب  دارملا  اهِیف و  انْکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراـشَم 

.َنِیِنقوُْمِلل ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  لاق َو  تاکربلا  هذهلف  هللا  الإ  مهملعی  قلخ ال  نکاسم  اهنإ  انلق  هکلهملا  زوافملا  یف  هکرب  يأ  لیق و 

اهتنیز هیناویحلا و  سوفنلا  روصلاب و  ضرألا  هنیز  و  نییناحورلا - هکئالملاب  بکاوکلا  هنیز  بکاوکلاـب و  ءامـسلا  هنیز  نأ  قیقحتلا  و 
نم فرـشأ  ءامـسلا  رهاظ  نیبرقملا و  هکئالملا  اهب  اوکراش  یتلا  هیهلإلا  فراعملاب  مهتنیز  اـهایإ و  همدختـسملا   (1) هیسنإلا حاورألاب 

اهنأ ضرألا  عفانم  نم  رم و  امک  للعلا  فرشأ  هیاغلا  نأل  سکعلاب  امهنطاب  ضرألا و  رهاظ 

یف اهب  لصتت  یتلا  هیتابنلل  هیناویحلا  اذـک  هب و  لصتی  امم  یـشلا ء  هنیز  نأل  ناسنإلا  طارـص  یف  یه  ام  هیناویحلا  سوفنلاـب  دارملا  - 1
لماکلا ناسنإلا  نأ  ههج  نم  اهب  اضیأ  تالصفنملا  هنیز  معن  هیهلإلا  هیلکلاک  هیـسدقلا - هیقطنلا  سفنلا  قوف  امیف  اذک  طارـصلا و  اذه 

هرکمل و نیطایـشلا  هنجألا و  هتیناویحل و  تاناویحلا  هتیتابنل و  تاـتابنلا  هعبط و  ماـقمل  سوکعک  عئاـبطلاف  روهظلا  هصنم  یف  سکاـعک 
یف هنع  ربعملا  کلفلا  هتفرعم و  هتمکحل و  يرظنلا و  هلقعل  همالعلا  هکئـالملا  هتراـهط و  هتمـصع و  یلمعلا و  هلقعل  هلاـمعلا  هکئـالملا 

تتـشتلا وحنب  ملاوعلا  یف  یتلا  عئابطلا  يوقلا و  هیف  تمکارت  هلمجلاب  هتنیز و  هتروص و  يراـخبلا و  هحورل  ناخدـلاب  یهلـإلا  باـتکلا 
هدق س   ، Z\ صخترا يرشب  ماتسملا  اهیأ  میداهن  ارحص  رب  شیوخ  لامج  نوریب  میداتسرف  ار  مدآ  وچ  لیق - ام  معن  عیمجلا و  وحنب 
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لاقف مهتاجاح  فانصأ  هللا  ملع  مث  هدالوأ  مدآ و  اهیف  هعدوملا  هردلا  هقدصلاک و 

مألاک کل  یه  یتلا  ضرألا  هذه  ریغ  یش ء  یلإ  کجوحأ  ال  مدآ - ای  : 

* ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  هیآلا َو  اقَش  َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث  ابَص  َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ  لاق 

تلعج ینإ  مث  عفانملا  هذه  اهنم  لصحی  ناک  له  امهنم  ضرألا  تقلخ  ینأ  ول  هضفلا و  بهذلا و  كدنع  ءایشألا  زعأ  نإ  يدبع  ای  : 
هنجلا یف  لاحلا  فیکف  کل  نجس  اهنأ  عم  ایندلا  یف  کلجأل  ءایشألا  هذه 

هیبکوکلا راونألا  هیکلفلا و  مارجألا  یف  هللا  عنص  عئادب  یف  ( 15  ) لصفلا

هراشا

یف اهبکاوک و  یف  تاوامسلا و  قلخ  هیفیک  یف  رکفت  رظنا و  ءامسلا و  یلإ  کسأر  نآلا  عفراف  ضرألا  عفانم  نم  اجذومنأ  تملع  اذإف 
یف اهلحز  اهیرتشم و  اهرمق و  اهـسمش و  بوئد  اهبراغم و  اهقراشم و  فالتخا  اهبورغ و  اهعولط و  یف  ماـظتنا و  قسن و  یلع  اـهنارود 

لزانم یف  اهعیمج  يرجی  لب  ریسملا  یف  رییغت  ریـصقت و ال  روتف و ال  ریغ  نم  هئاقل  بلط  هللا و  قشع  یف  اهیعـس  ماودلا و  یلع  هکرحلا 
نأ یلإ  صقنی  کلذ و ال  یلع  دـیزی  َلِزانَم ال  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  لاـق َو  اـمک  مولعم   (1) لجأ موقرم و  باتک  طوبـضم و  باسحب  هردقم 

.بتکلل لجسلا  یط   (2) هللا اهیوطی 

هذـه سنج  نم  تسیل  اهناولأ  نأ  عم  اهلاکـشأ  هیفیک  رظنا  مث  اهناولأ  فالتخا  اهیرارد و  هرثک  اهبکاوک و  ددـع  فراـعلا  اـهیأ  ربدـتف 
اطمن عفرأ  اهلاکشأ  هدسافلا و  هلیحتسملا  ناولألا 

باتکلاب دارملا  ثیدحلا و  یف  امک  لجأ  نذإ و  باتک و  ردق و  ءاضق و  هیشم و  ملعب و  هعبسب  دوجولا  یف  لخدی  یـش ء  لک  نأل  - 1
هدق س  هیردقلا ، هیلاثملا  هتروص 

تاکرحتملاف يوطم  اضیأ  نامزلا  ذإ  ینامز - توقوم  تقو  یف  سیل  نطابلا و  یلإ  ءایشألا  هجوت  بسحب  هیلوطلا  هلسلسلا  یف  اذه  - 2
هدق س  تایاغلا ، هیاغ  یف  لکلا  يوطی  هیهانتم و  ریغ  تایاغ  یلإ  هیهانتم  ریغ  تاقوأ  یف  لصت  هیهانتملا  ریغ 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_139_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_139_2
http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :

هلزان اهنوکل  تاسوسحملا  هذـه  نم  انیلی  امم  فرـشأ  یلعأ و  هجو  یلع   (1) اهتاوصأ اهحئاور و  اهموعط و  اذک  لاکـشألا و  هذه  نم 
ام تاوامـسلا و  یف  یلعألا  لثملا  اهل  الإ و  ضرألا  هجو  یلع  هروص  نم  ام  طسبأ و  یفـصأ و  فطلأ و  كانه  یهف  اهنم  ضرألا  یلإ 

هدعب هبرق و  رخآ و  بکوک  یلإ  هتبسن  هعـضو و  یف  مث  هلکـش  هرادقم و  یف  مث  هتروص  هقلخ و  یف  هریثک  مکح  الإ و هللا  بکوک  نم 
لجأ مظعأ و  ءامسلا  رمأ  هتراقح و  عم  کندب  ءاضعأ  یف  تیعور  یتلا  مکحلا  یلع  اهیف  یتلا  مکحلا  کلت  سق  ءامـسلا و  طسو  نم 

.اهاَنب ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأ  یلاعت َأ  لاق  امک  یصحی - امب ال  ناسنإلا  نم 

امیف توافتلا  یلع  هرطفلا  عیدـب  ماظنلا و  نسح  و  بیترتلا - بئاجع  نم  اهنیب  امیف  توافتلا  سق  ضرألا و  ملاع  یف  اـم  هلمج  نم  لـب 
.هفاطللا رادقملا و  یف  امهنیب 

دقف هرطعلا  حئاورلا  موعطلا و  امأ  و  اهتاکرح - یف  اهماسجأ  نیب  تاسامم  تاکاکطـصال و  یفخ  ریغ  ههجو  كانه  توصلا  نوک  - 1
حضوأ وه  انه و  دوهعملا  هجولا  یلع  مشتست  وأ  قاذتست  نأب  سیل  ریغلل  اهلین  نکل  هل  ادقاف  سیل  لامکلا  یطعم  نأب  اههجو  یلإ  راشأ 

یف هلاعف  كالفألا  نأل  کـلذ  تدـجو و  اـم  ذـئنیح  دـجاوف  یبنلا ص  زاـجعإب  ـالإ  اـکلف  راـص  اـهیلإ  لـصوأ  هللا - ضرف  ول  نأـب  لـب 
لـصأل اوعمـس  ول  اضیأ  نوءاشملا  هنعذـی  رخآ  هجو  .رانلا  نم  رهقأ  یهف  يداـبملا  یف  یتلا  رهقلا  تاـهج  نم  تدـجو  تایرـصنعلا و 
اهـسفن ینعأ  اهـسح  یف  اهروص  نإ  لاقی  نأ  هیلباقلا  اهتاهج  بسحب  نکی  مل  نإ  و  هینامـسجلا - تالامکلا  کـلت  كـالفألا  نادـجو 

أشنی نأ  لثم  یلاعفنالا  یلعفلا ال  ملعلا  وحنب  اهیف  اهنکل  سفنلا  رفـس  یلع  انیـشاوح  یف  انیب  ام  یلع  اهلایخ  اهـسح و  یه  یتلا  هعبطنملا 
هب تقلعت  يذـلا  ندـبلا  نکی  مل  نإ  هداـم و  یف  عاـبطنالا  یلإ  تقاـس  ثیحب  لـیمج  هجو  هروص  كرتشملا  هسح  یف  هیمدـآلا  سفنلا 
وأ اهیف  عبطنملا  هداملا  نم  متأ  یلعأ و  وحنب  هلیمجلا  هروصلل  دـجاو  صخـشلا  اذـه  نأب  مکحی  ملاـعلاف  لـیمج  هجو  اذ  سفنلا  کـلت 
یف هری  مل  ذإ  لیمج  هجو  وذ  صخـشلا  اذـه  نأب  مکحی  لهاجلا ال  یمألا  ناکمإلاب و  هلباق  یلإ  بوجولاب و  هلعاف  یلإ  یـشلا ء  هبـسن 
یتلا هعبطنملا  اهـسفن  نوکب  تنطفت  ایوق  اـیلعف  كـالفألا  كاردإ  نوک  ههج  نم  اـمهریغ و  مومـشملا و  قوذـملا و  هیلع  سق  هندـب و 

، عئابط يوق و  فالتخا  هیف  نکمی  ههباشتم ال  هؤازجأ  طیـسب و  کلفلاف  الإ  ینعملا و  اذـهب  اهلک  ساوحلا  لایخلا و  اهلف  اسح  اـنلایخک 
هدق س 
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یف يرابلل  اهتعاط  اهرون و  قارـشإ  اهرهوج و  ماوق  بکاوکلا و  نم  اهیف  ام  اهکلم و  تاوامـسلا و  توکلم  یف  فراع  اـی  تلمأـت  اـمأ 
رمأ مظع  اهیف  رکذ  هروس  نم  مکف  هباتک  یف  موجنلا  میظعت  اهمیظعت و  یف  هللا  مالک  عمست  ام  أ  عدبملا - یلإ  اقوش  اقـشع و  تاکرحلا 

يوَه و اذِإ  ِمْجَّنلا  هلوق َو  اهالَت و  اذِإ  ِرَمَْقلا  اهاحُـض َو  ِسْمَّشلا َو  یلاعت َو  هلوقک  نآرقلا  یف  اهب  مسقأ  مک  اهردـق و  هلـالج  ءامـسلا و 
ِضْرَْألا و ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  اهیف َو  نیرکفتملا  یلع  ینثأ  مث  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  ِموُجُّنلا َو  ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف  هلوق 

اهنوکل نیطایشلا  جولو  نم  اهظفح  اهَکْمَس و  َعَفَر  ًاظوُفْحَم و  ًافْقَس  اهلعج  َنوُضِْرعُم و  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  اهیف َو  ربدتلا  نع  نیـضرعملا  مذ 
خاسوأ رفکلا و  ساجرأ   (1) مارحلا مهدجسم  لخدی  سیدقتلا ال  حیبستلا و  لهأ  اهلهأ  هراهطلا و  سدقلا و  عضوم  هکئالملا و  دبعم 

اُوبَْرقَی الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ  لاق  امک  ضرألا  دجاسم  ساجنألا  نوکرشملا  لخدی  امک ال  هیناطیشلا  هثیبخلا  سوفنلا  نم  كرشلا 
باوبأ کل  حـتفنی  نأ  یـسعف  کلملا  یف  كرکف  لطأ  توربجلا و  زعلا و  بئاجع  يرتل  ءامـسلا  توکلم  یلإ  رظناف  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا 

شرع يدـی  نیب  موقت  نأ  یلإ  اهراطقأ  یف  کبلقب  لوجتف  هملظملا  هیواـهلا  هذـه  نم  رونلا  ملاـع  یلإ  جرخت  هنجلا و  لخدـتف  ءامـسلا 
یندألا ملاعلا  بتارم  نع  کتزواجم  دعب  الإ  کلذ  نوکی  و ال  یصقألا - هبتر  غلبت  نأ  کل  وجرن  کلذ  دنعف  نمحرلا 

یصحت نأ  نم  رثکأ  ءامسلا  ملاع  فرش  یلع  هلادلا  لئالدلا  مث 

هراشا

.ناسنإلا یلإ  سایقلاب  اهعفانم  اذک  و 

هحیحص تایاغ  هغیلب و  مکح  یلع  لمتشم  اهقلخ  نأ  نم  هناحبس  هیلإ  راشأ  ام  اهنمف 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  اًلِطاب  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  هلوق َو  اًلِطاب و  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  هلوقب 

حیباصملاب اهنیز  نأ  اهنم  و 

رمقلاب (2) و  َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  هلوقل َو 

سوفنلا عونل  نکمأ  نإ  هیوامـسلا و  نع  هنیابتملا  هیـصعتملا  اهداوم  صاخـشأ  اهـصاخشأ و  راـبتعاب  كاـنه  لوخدـلا  اـهنکمی  ـال  - 1
هدق س  ریخست ، یهن  اهقح  یف  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  یلاعت  هلوقف  تادادعتسالا  نم  ریثک  یف  اذکه  هیناسنإلا و 

عفرتلا اهل  نأل  لوقعلا  فالخب  ایندـلا  ءامـس  هعیبطلا  ملاعب  قلعتلا  رابتعاب  اهنأ  الإ  ایلعلا  هیوامـسلا  اهل  هیـسدقلا  سوفنلا  نأ  لـیوأتلا  - 2
هلاعفأ هتافـص و  ملعلا و  رونب  اهرونت  حیباصملاب  اهنییزت  لیکولا و  معن  هللا و  انبـسح  بسحف  اهقوف  یلإ  اههجوت  نإف  اهجوت  اتاذ و  ماتلا 

هدق س  نیهاربلا ، رونب  تاهبشلا  كوکشلا و  عفد  نیطایشلل  اهمجر  يربکلا و  تایآلا  یه  هیهلإلا  هیلکلا  سوفنلا  هلاعفأ  نم  و 
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.ًاجارِس َسْمَّشلا  َلَعَج  سمشلاب َو  ًارُون و  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو 

اقابط اعبس  اظوفحم و  افقس  اهامس  نأ  اهنم  و 

.ادادش اعبس  و 

لامعألا دعصم  اهلعج  نأ  اهنم  و 

ِیف اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  اًـلَثَم  هلوقل  لـمعلا  ملعلاـب و  هلماـکلا  سوفنلا  یه  تاـبیطلا و  تاـملکلا  یقترم  و 
.ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  هلوق  (1) و  ِءامَّسلا

ءایضلا لحم  ءاعدلا و  هلبق  اهنأ  اهنم  و 

اهتاوصأ لاکشألا و  نسحأ  اهلاکـشأ  ناولألا و  نسحأ  اهناولأ  لعج  ضرألا و  ملاع  یلإ  ناولألا - راونألا و  هللا  طبهأ  اهنم  ءانـسلا و  و 
اهنمأ دادضألا و  نع  اهعافترال  نکامألا  یلعأ  اهتنکمأ  تایفیکلا و  نسحأ  اهتایفیک  عیمج  تامعنلا و  ذلأ  اهتامعن  تاوصألا و  نسحأ 

.دابعلل عفانم  داسفلا و  نم 

رحبلا ربلا و  تاملظ  یف  اهب  يدتهی  تامالع  اهلعج  نأ  اهنم  و 

- فانکألا یف  نارقلا  ءودـهلا و  هعم  حلـصی  ابورغ  فارطألا و  یف  راـطوألا  ءاـضقل  بلقتلا  هعم  لهـسف  اـعولط - سمـشلل  ضیق  نإ  و 
اَْنلَعَج ًاساِبل َو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  لاق َو  امک  ءادعألا - نع  برهلل  ءاضعألا و  یلإ  ءاذـغلا  ذـیفنت  همـضاهلا و  هوقلا  ثاعبنا  هحارلا و  لیـصحتل 
دومج یلإ  تضفأ  هفاثکلا و  هدوربلا و  تبلغ  هایملا و  تدمجنال  سمـشلا  عولط  ول ال  اضیأ  ًانَکَـس و  َْلیَّللا  َلَعَج  لاق َو  ًاشاعَم و  َراهَّنلا 

لهأل عضوی  جارـس  هلزنمب  وهف  ناویح  نم  اهیلع  نم  لک  قرتحی  یتح  ضرألا  تیمحل  بورغلا  ول ال  اـهراسکنا و  هیزیرغلا و  هرارحلا 
اورقتسیل مهنع  عفری  مث  مهتجاح  رادقمب  تیب 

موخت یلإ  اذـفان  اهرثأ  هدودـحم و  هیناسفن  وأ  هسوسحم  هیفیک  اهنوک  هرهاـظلا  هملکلا  یف  عرفلا  هیوامـس  لـصألا و  تاـبثب  دارملا  - 1
طـسب یعیبطلا و  اهماقم  دومج  هریغ  لصألا و  تابث  هینیوکتلا  هنطابلا  هملکلا  یف  اطیحم و  اطیـسب  ـالقع  اهتروریـص  يونعملا و  بلقلا 

هدق س  اهنوئش ، رشن  ظوفحملا و  اهلصأ  تابث  وأ  یناحورلا - اهماقم 
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.ضرألا ناطق  حالص  هیف  ام  یلع  نیرهاظتم  امهداضت  یلع  هملظلا  رونلا و  راصف  اوحیرتسی  و 

الف ریقفلا  هوک  یلع  هءانب  عفری  دق  ینغلاف  یلامش  وأ  یبونج  ءامسلا  نم  بناج  یف  سمشلا  تعقو  ول  لوقی  هللا  ناک  هتکن  انهاه  لیق و 
دقف اهطاطحنا  سمشلا و  عافترا  امأ  هبیـصن و  ینغلا  دجو  امک  هبیـصن  ریقفلا  دجی  یتح  اهریـسأ  کلفلا و  ریدأ  ینکل  هیلإ  رونلا  لصی 

يوقت رامثلا و  هیذغألا و  داوم  هنم  دلوتیف  تابنلا  رجشلا و  یف  هرارحلا  روغت  ءاتشلا  یفف  رم  امک  هعبرألا  لوصفلا  هماقإل  اببـس  هللا  هلعج 
رونتی ءاتشلا و  یف  هدلوتملا  داوملا  رهظی  عابطلا و  كرحتی  عیبرلا  یف  نطاوبلا و  یف  هیزیرغلا  هرارحلا  قاقتحا  ببـسب  تاناویحلا  نادبأ 

هجو فجی  نادبألا و  لوضف  للحتی  رامثلا و  جضنتف  ءاوهلا  مدـتحی  فیـصلا  یف  و  داسفلل - ناویحلا  جـیهی  رهزی و  قروی و  رجـشلا و 
رمقلا امأ  ءاتشلل و  الیلق  الیلق  نادبألا  دعتـست  رامثلا و  كردیف  سبیلا  دربلا و  رهظی  فیرخلا  یف  هعارزلا و  هرامعلل و  أیهتی  و  ضرألا -

لصحی هنم  جحلا و  مایصلا و  (1) و  هالصلل هیعرشلا  تیقاوملا  طبضی  باسحلا و  نینسلا و  ددع  ملعی  هب  اهتفیلخ و  سمـشلا و  ولت  وهف 
.وه الإ  اهملعی  هریثک ال  هحلصم  هیلالهلا  هیردبلا و  هتالکشت  هتبیغ و  هعولط و  یف  هللا  لعج  دق  ءاورلا و  ءامنلا و 

فقسلاک و هعوفرم  ءامسلاف  هیلإ  جاتحی  ام  لک  هیف  دعملا  تیبلاک  هتدجو  هیف  نآلا  نحن  يذلا  ملاعلا  اذه  یف  تلمأت  اذإ  ظحاجلا  لاق 
هعفانمل و هایهم  تابنلا  بورـض  هیف و  فرـصتملا  تیبلا  کلامک  ناسنإلا  حیباصملاک و  هدوضنم  موجنلا  طاسبلاک و  هدودمم  ضرألا 

.هعفانم یف  هفرصنم  ناویحلا  فونص 

(2) ارومعم اتیب  تدجو  اهبکاوک  هرثک  اهمظعب و  ءامسلا  ملاع  یف  تلمأت  اذإ  لوقأ  ینإ  و 

ءامسلا و طسو  یف  لیللا  فصتنم  یف  ناک  قفألا - یف  لیللا  لوأ  یف  رمقلا  ناک  اذإف  لیللا  هالص  فوسکلا و  فوسخلا و  هالـصک  - 1
هدق س  اهلهأ ، یلع  یفخی  امک ال  رمقلا  اهتاقیم  هنونسملا - تاولصلا  نم  ریثک  اذک  رخألا و  یلایللا  هیلع  سق 

اهالویه و یف  يأ  ءامسلا  یف  یه  اهـسوفن و  ماقم  هللااب  ملعلا  هللا و  رکذب  هقیقح  رومعملا  تیبلا  نأ  هفیرـشلا  ثیداحألا  نم  ذوخأم  - 2
هدق س  اهتروص ،
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(1) و نوبـصتنی عوکر ال  مهنم  نوعکری و  دوجـس ال  مهنمف  نیدـباعلا  فانـصأ  اهیف  ُهُمْـسا  اَـهِیف  َرَکْذـُی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  نم 
تاذ اینامـسج  نوکی  نأ ال  رادلا  طرـش  نم  سیل  نایـسنلا و  هلفغ  نادـبألا و ال  هرتف  نویعلا و ال  مون  مهاشغی  نومأسی ال  نوحبـسم ال 
لاق بشخلا  رجحلا و  نیطلاب و  نوکی  نأ  رومعملا - تیبلا  هرامع  طرـش  نم  سیل  ُناوَیَْحلا و  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  یلاعت َو  لاق  هایح 
موقی ام  لکف  اینامسج  هدابعلا  تیب  نوکی  نأ  طرتشی  لب و ال  َهالَّصلا  َماقَأ  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  یلاعت 

.هدابع تیب  وهف  سیدقتلا  حیبستلا و  رکذلا و  هدابعلا و  هیف 

ریغ نم  اهکـسمأ  هللا و  نیرکاذلا  نیللهملا  نیحبـسملا  هکئالملل  ادبعم  اهلعج  ءامـسلا و  ینب  فیک  هرکذ  لج  يرابلا  عنـص  یلإ  رظناف 
درفنا هتردـقب و  هناینب  هللا  یلوت  تیب  عنـص  یف  لمأتی  رظنی و ال  نمم ال  بجعلا  و  اهب - یلدـتی  هقالع  وأ  لبح  ریغ  نم  اـهنورت و  دـمع 

هنیز هترامعب و 

مهوحمب و مهؤاـنف  مهدوجـس  اـهل و  اـهب  هبـشملا  یه  كـالفألا و  تاـکرح  یف  هبولطملا  یه  یتلا  هیلکلا  لوقعلا  یلوـألا  هقبطلا  - 1
مهنإ ثیح  نم  هیلکلا  لوقعلل  هبلاطلا  هعبطنملا  هیئزجلا  هیلکلا و  سوفنلا  هیناثلا  هقبطلا  لاـعتملا و  قحلا  دوهـش  یف  مهقحم  مهـسمط و 

یلإ مههجوتل  کـلذ  یلوـألا و  هقبطلا  لـثم  مهدوجو  لالحمـضا  مدـعل  نیعکار  اوناـک  اـمنإ  هرهاـقلا و  هراونأ  هناحبـس و  هللا  یلاـجم 
هار دز  هک  هدرپ  ره  شقن  سدـقملا  عراشلا  تاراشإ  هالـصلا و  عاـضوأ  مکحب  نطفتی  نأ  یلـصملل  یغبنی  اـنه  نم  هیکلفلا و  نادـبألا 

لاعفألا دیحوت  دحوی  هللا و  دنع  موقی  ایندلا و  نع  ضهنی  يوهلا و  عابتا  هعیبطلا و  ملاع  یلإ  دالخإلا  عدی  ماقملا  یفف   Z\ دراد یئاجب 
نم يرتـشا  هللا  نإ  داـقنی  وـه  و  هحبذـی - هقنع و  برـضی  نأ  دـیری  هنأـک  هقنع  دـمی  هسفن و  ملـسی  هدـنع و  نم  أـطأطی  عوـکرلا  یف  و 

قحمی لحمضی و  دوجسلا  یف  تافصلا و  دیحوت  عکارلا  دحوی  و  تاذلا - هنج  وأ  تافصلا  هنج  يأ  هنجلا  مهل  نأب  مهـسفنأ  نینمؤملا 
هدق س  امات ، ءانف  ینفی  تاذلا و  دیحوت  دحوی  هیلکلاب و  هدوجو 
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مه هل  سیل  هجرف  هنطبب و  الغتشم  هبلق  روضح  مدع  هسفن و  نایسن  ببسب  هبر  رکذ  ایـسان  ریواصتلا  عاونأب   (1) هروص هنیزلا و  فانصأب 
.هتمشح وأ  هتوهش  مه  الإ 

نم یلع  ینثی  هنسح و  فصی  لازی  هبجعت و ال  عطقنی  الف  بهذلاب - اهومم  غبـصلاب  اقورم  هاریف  ینغ  تیب  لخد  یتم  هنأ  هنم  بجعلا  و 
ءامسلا نم  فرعی  هبلقب و ال  هیلإ  تفتلی  الف  هتاوامس  ناکس  مه  نیذلا  هتکئالم  نع  میظعلا و  هللا  تیب  نع  الفاغ  هارت  هروص و  هعنص و 

نم تاوامـسلا و ال  هکئالم  نم  فرعی  و ال  هتیب - فقـس  نم  هلمنلا  فرعی  ام  ردـقب  وأ  احطـس  اهقوف  نأ  همیهبلا  فرعی  اـم  ردـقب  ـالإ 
ام (2) و  هضیرعلا هلفغلا  هذه  امف  هناطیح  یف  مهریواصت  شوقن  تیبلا و  ناکس  سوفن  نم  هلمنلا  فرعی  ام  ردقب  الإ  هبیجعلا  اهریواصت 

رکسلا سانلا و  رثکأ  یلع  بلاغلا  مونلا  اذه 

هسفنک ءایشألا  روصب  همسج  شاقتنا  هروهـشملا و  نیعبرألا  هینامثلا و  روصلا  لکب  هعبطنملا  هسفن  ریوصت  هوالعب  همـسج  روص  يأ  - 1
هدق س  نییقارشإلا ، ضعب  لوقی  امک 

انول و ال الإ  تاوامسلا  نم  اوملعی  ملف  هئیهلا - وه  تایـضایرلا و  فرـشأ  امیـس  هیـضایرلا  هیهلإلا و  همکحلا  نع  ضارعإلا  اهبجوم  - 2
له یه و  ام  اهنأ  امأ  ناخدلا و  راخبلا و  هرک  نول  نوللا  کلذ  نأل  ائیـش  تاوامـسلا  نم  اوملعی  مل  لب  اقرـش  اقرب و  الإ  بکاوکلا  نم 
اهنم اومـش  امف  اهماکحأ  نم  کلذ  ریغ  هیلکلا و  هعبطنملا و  اهـسفن  هسماخلا و  اـهتعیبط  اـهتروص و  اـم  اـهالویه و  اـم  یه و  مل  یه و 

تاوامـسلا و ال قلخ  یف  اوربدـتی  مل  و  هلهأ - یلع  هعیبطلا  ملاع  یف  هسائرلاب  مهتالابم  مهجرف و  مهنطب و  مهمه  نـأل  کـلذ  هحئار و 
نیشئاع رمعلا  نم  هنس  فلأ  اورصقتسی  یتح  اهتوکلم  ماود  اهماود و  یف  .ایندلا و ال  اورقحتـسی  یتح  اهتمظع  یف  مهـسفنأ و  قلخ  یف 

اذإف همورحم  هبذعتم و  امإ  هللا و  ءاقلب  هرورـسم  همعنتم و  امإ  سفنلا  ءاقب  ماود  هدوجو و  هیدمرـس  اهعدـبم و  همظع  رکذـت  نع  الـضف 
نإ یهانتملا و  ریغ  یلإ  یهانتملل  هبـسن  ذإ ال  هبـسن  دـجت  مل  هقرافملا  سفنلا  ءاقب  یلإ  یعیبطلا  ندـبلا  شیع  نم  هدـیدم  هدـم  تسیاق 

لبجلا يری  نم ال  معن  اهیلإ  ایندـلا  همظع  تسیاق  هیـسدقلا و  کسفن  همظع  تفرع  اذإ  اذـک  تباوثلا و  کـلف  نم  هرود  فلأـک  ناـک 
عبرلا یلإ  بجعتم  رـصحتسم  رظن  رظنا  كـالفألا و  یلإ  يروـنلا  کـلایخب  دعـصاف  رغـصتسیف  هبنجب  هاری  نـم  اـمأ  لـمجلا و  مظعتـسی 

ضرألا و یلإ  مهدالخإ  یف  مهنأش  ام  اذـکه  قلخ  مه  امب  قلخلا  نإف  هیلع  بدـت  یتلا  هنادـید  یلإ  ءاـملا و  نم  فوشکملا  یـضرألا 
ریغ اـهبکاوک  رادـقأ  مک  كـالفألا و  رادـقأ  مک  کـلذ  فـالخب  و  اهفرـصتم - ردـق  اهردـق و  مک  هـنأ  اـهیف و  مهتیکلاـمب  مهرخاـفت 
امک همیظعلا ال  اهریداقم  کنطاب  رظنب  رظنا  .ضرألا و  مامت  فاعـضأ  امهنم  دـحاو  لک  رادـقم  بکاوکلا - نم  اریثک  نإف  هروصحملا 
یلإ اهـضعب  یلاوـتلا و  فـالخ  یلع  برغملا  یلإ  اهـضعب  هـننفتملا  اـهتاکرح  رظنا  و  هفیعـض - هریغـص  ءاوـضأ  رهاـظلا  كرظنب  اـهارت 

اهضعب و  هنس - هرشع  یتنثا  یف  اهضعب  هنس و  یف  هرود  متی  اهـضعبف  اءوطب  هعرـس و  اهتاکرح  فالتخا  رظنا  و  یلاوتلا - یلع  قرـشملا 
هعرسلا یف  یهتنی  ام  هلباقم  یف  نیتأم  هنس و  فلأ  نیرـشع  هسمخ و  یف  هرود  متی  نأ  یلإ  ءطبلا  یف  یهتنی  اهـضعب  هنـس و  نیثالث  یف 

لدبت امئاد و  رخآلا  عم  لک  هتباثلا  بکاوکلا  عاضوأ  تابث  رظنا  هذه و  ریغ  یف  اهضعب  هعاس و  نیرـشع  هعبرأ و  یف  هرود  متی  نأ  یلإ 
یتلا هعبطنملا  اهسوفن  ملاع  یلإ  کلقعب  دعصا  لب  .هتیبرت  هللا و  هردق  یلاجم  هللا و  ماود  رهاظم  اهنأ  افـسنم و  الدبت  تارایـسلا  عاضوأ 
أقرا مث  تاقرافملا  تایلکلا و  كردت  اهب  یتلا  هیلکلا  اهـسوفن  یلإ  هندـب و  اهیف  ام  كالفألا و  تناک  يذـلا  ریبکلا  ناسنإلا  لایخ  یه 

هیعمج تادحو  تالوأ  هطیحم  هطیـسب  تادوجو  یه  یتلا  هیـضرعلا  هیلوطلا و  نیتقبطلا  نم  هرهاقلا  راونألا  هیلکلا و  لوقعلا  ملاع  یلإ 
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هلاحلا اهیف  سیل  ذإ  هیئاوسلا  ماکحأ  اهیف  تکلهتـسا  هیهلإلا و  قالخألا  اـهیلع  تبلغ  هیبوبرلا  عقـص  نم  اـهنأل  هللا  يأر  دـقف  اـهآر  نم 
رپ و اشگب  هدرز  وت  مه  هدیفس  وت  مه  يا  یناکم  غرم ال  هضیب  يا  لئاقلا - لوق  تلثتما  ذئنیح  هیدادعتـسالا و  تاناکمإلا  هیراظتنالا و 

طرـشب هیدـی  نیب  افـص  تافاصلا  هتمظع و  راحب  یف  احبـس  تاحباسلا  نم  ترـص  هدروخلاس و  خرچ  دـبنگ  نیز  رپ  نورب  سپ  لاـب و 
لاـحلا و هرطخلا و  عبرأ  تلق  تئـش  نإ  ققحتلا و  قلختلا و  قلعتلا و  ثـالث  لامکتـسالا  بتارم  نإـف  ماـقملا  یف  نکمتلا  هماقتـسالا و 

هدق س  ترمأ ، امک  مقتساف  نکمتلا  هکلملا و 
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لیلهتلاب و موقن  هقیقحلا  اـخأ  اـی  ملهف  اـنبرل - سدـقن  حبـسن و  فراـعلا  اـهیأ  ملهف  مهب  هطیحملا  هوقـشلا  طرفملا و  لـهجلا  میظعلا و 
بیئک بلقب  توربجلا  ءاـیربکلا و  بحاـص  توهـاللاب و  توساـنلا  طـبار  و  توکلملا - کـلملا و  مظاـن  ملاـعلا و  میق  وعدـن  ریبکتلا 
اهبرل هقـشاع  هیکز  سفن  هقیـش و  حورب  فراع  ای  ردابف  بکاس  عمد  هفرعملا و  رکذـلا و  رونب  حرـشنم  ردـص  رکاذ و  ناـسل  رـضاح و 

عرـضتن نیعـشاخلا و  ءادن  نیهوأتملا و  نیبحملا  ءاعد  هوعدن  یلایللا و  ملظ  یف  هیلإ  عرـضتن  ایفخ و  ءادـن  انبر  يدانت  یتح  هیلإ  هعجار 
نیقاتشملا عرضت  هیلإ 
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ثعاب تاومألا و  ییحم  ای  هعیطقلا  ملأ  هقرفلا و  راـن  باذـع  نم  انـصلخ  تنأ  ـالإ  هلإ  ـال  کناحبـس  نیللذـتملا  نیجاـتحملا  عوضخ  و 
عطاوـس اـنحاورأ  یلع  کـتاکرب و  عـماول  انـسوفن  یلع  ضفأ  تاـکربلا - لزنم  تاریخلا و  یطعم  تاسرادـلا و  روـبقلا  نـم  حاورـألا 

اهرونف و همهلدم - لایل  یف  هقـساغ  لکایه  هملظم و  تاوذ  یلع   (1) هرون نم  شر  نم  ای  هل  عضخ  یـشل ء  یلجت  اذإ  نم  ای  کتاریخ 
نم لک  اهرود و  اهصقر و  اهجیهف و  تاوامـسلا  یلع  هقوش  هلعـشب  فذق  نم  ای  هئاقل  بلط  یلإ  اهقاس  هلامج و  یلإ  اهقوش  اهروص و 

بذـعت ـال  روبقلا و  تاـملظ  نع  كرونب  انـصلخ  قیتعلا  تیبـلا  لوح   (2) هنـس فالآ  هعبـس  لک  یف  اعوبـسأ  اهفوط  قیـشعتلاب و  اهیف 
تنأ کنإ  میقتـسملا  قحلا  طارـصلا  میوقلا و  جلبألا  جهنملا  یلع  انمادقأ  تبث  رورغلا و  ندـعم  روزلا و  ملاع  حابـشأ  قئالعب  انحاورأ 

.میحرلا ربلا  میرکلا و  داوجلا 

یف همحرلا  فطللا و  رارـسأ  قئاقد  هفرعم  یف  دـحأل  عمطم  هنإف ال  هرهاظلا  تاقولخملا  یف  هفطل  هللا و  هیانع  قئاـقد  نم  جذومنأ  اذـهف 
ءاملعلا مولع  نأل  هلیوط  رامعأ  یف  انیلت  یتلا  تادوجوملا  یف  همکحلا  عنـصلا و  عئادـب  ءاصقتـسا  یف  یلعألا و ال  هتوکلم  هبیغ و  ملاع 

نم نویلعلا  هکئالملا و  نم  نوبرقملا  هفرع  ام  یلإ  هفاـضإلاب  لـیلق  هوفرع  اـم  ءاـیلوألا ع و  ءاـیبنألا و  هفرع  اـم  یلإ  ساـیقلاب  ریقح  رزن 
یلإ وه  لب  املع  یمسی  نأ  قحتسی  مل  هللا  ملع  یلإ  فیضأ  اذإ  سنإلا  نجلا و  هکئالملا و  مولع  عیمج  مث  هللا  دنع  مهمایق  دنع  سنإلا 

هیلع و یه  امک  ءایـشألا  هفرعم  هقیقحلاب  همکحلا  ذإ  همکح  هفرعم و  یمـسی  نأ  نم  برقأ  اروصق  ازجع و  هریح و  اشهد و  یمـسی  نأ 
اهدجوم اهعدبم و  الإ  ءایشألاب  طیحی  هدوجو و ال  وحن  وه  تاذلاب  یش ء  لکب  ملعلا  نأ  قبس  دق 

هملظ یف  قلخلا  قلخ  هللا  نإ  فیرشلا :  ثیدحلا  نم  سابتقا  اذه  هیعیبطلا و  نادبألا  یه  هملظم  تاوذ  یلع  هیدبهفسألا  راونألا  وه  - 1
هدق س  تایهاملا ، هملظملا  تاوذلا  تادوجولا و  هرون  وأ  هرون  نم  مهیلع  شر  مث 

تارایـسلا نـم  دـحاو  فرـصت  یف  فـالآ - هعبــس  لـک  یف  ینوـکلا  ملاـعلا  نأ  هریغ  بـیغلا و  حـیتافم  یف  هرکذ  اـم  یلإ  هراـشإ  - 2
ریـصی هیموجنلا  هنـسلا  یف  یتلا  سئابکلا  روسکلا و  لجأل  رخآ  فلأ  مامـضناب  عیباسأ و  هعبـس  عیمجلا  كارتشالاب و  صاـصتخالاب و 

هدق س  همایقلا ، مایأ  نم  موی  وه  هنس و  فلأ  نیسمخ 
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هلوقب لکلا  بطوخ  اذـهل  هیبشتلا و  زاجملا و  نم  برـضب  هریغ  یلع  هفرعملا  همکحلا و  قالطإ  هدـحو و  هللا  الإ  هقیقحلاـب  میکح  ـالف 
اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  یلاعت َو 

هتمارک راد  یلإ  لوصولا  هئاقل و  یلإ  هقاتشم  هناحبس  هقشاع هللا  تادوجوملا  عیمج  نأ  تابثإ  یف  ( 16  ) لصفلا

هراشا

اقوش اقشع و  هتاذ  یف  انزکر  الامک و  هیعیبطلا  هیسحلا و  هیسفنلا و  هیلقعلا و  تادوجوملا  نم  دوجوم  لکل  ررق  دق  هناحبس  هللا  نأ  ملعا 
عیمج نم  لـعفلاب  یه  یتـلا  هیلقعلا  تاـقرافملاب  صتخی  قوـشلا  نـع  درجملا   (1) قـشعلاف همیمتت  یلإ  هـکرح  لاـمکلا و  کـلذ  یلإ 

وأ هبـسحب  يدارإ  قوش  قشع و  دادعتـسالا  هوقلا و  اهیف  لامک و  دـقف  نع  ولخت  ـال  یتلا  تادوجوملا  ناـیعأ  نم  اـهریغل  و  تاـهجلا -
امک هیفیک  امإ  هینامـسجلا  هینامـسج و  وأ  هیناسفن  امإ  لیملا  کلذ  بسانت  هکرح  مث  امهنم  لک  تاجرد  تواـفت  یلع  هبـسحب  یعیبط 

.رصانعلا یف  امک  هینیأ  وأ  كالفألا  یف  امک  هیعضو  وأ   (2) هصاخ تابنلا  ناویحلا و  یف  امک  هیمک  وأ  هیعیبطلا  تابکرملا  یف 

کلذ یلع  ناهربلا  و 

ذیذل رثؤم و  (3) و  ریخ هلک  دوجولا  نأ  تملع  دق  کنإ 

قوشلا اهتاذـب و  لوقعلا  قشع  و  هتاذـب - یلاعت  لوـألا  قشع  یف  اـمک  نادـجولا  بحاـصی  اـمم  معأ  قشعلا  نأ  حرـصیس  هنأ  ملعا  - 1
دوقفملا بلطی  زوکرملا  قوشلاب  لوألا و  لامکلاک  دوجوملا  ظفحی  یـش ء  لک  یف  زوکرملا  قشعلابف  نادـقفلا  بحاصی  امب  صتخی 

یلإ لعافلا  لصی  هب  ام  هیناکمإلا  لعاوفلا  یف  لعفلا  هکرحلاف و  بولطملا  لانی  اهب  لعفلاب و  بلطلا  ریصی  هکرحلاب  یناثلا و  لامکلاک 
هدق س  یلاصأ ، بوجو  اهل  یلصوت و  بوجو  بجاولا  همدقمک  هلف  هبولطملا  هیاغلا 

دم ط  ناویحلا ، تابنلا و  ریغ  یف  هیلکلا  هکرحلا  نم  وه  للختلا و  اوزوج  مهنإف  رظن  صیصختلا  یف  - 2
لکلا نأل  قحلا  هیقوشعم  لکلا  هیقوشعم  هدحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  یه  هیناثلا و  همدقملاب  هیقوشعم و  دوجوم  لکل  همدقملا  هذهبف  - 3

یف هلامک  یلإ  قاتـشم  دوجوم  لک  لولعملا و  لامک  هلعلا  نأ  متی  اـضیأ  همدـقملا  هذـهب  هخنـس - اـهدوجو  اـضیأ  هروهظ و  اـهدوجو 
لامک هنأ  ال  فیعـضلا - ضایبلا  لاـمک  دـیدشلا  ضاـیبلاف  هخنـس  نم  یـشلا ء  لاـمک  نأ  فقوتلا  هجو  هتلع و  یلإ  قاتـشم  هقیقحلا -

دوجولا نأ  تبث  دق  اذکه و  امهفلاخم و  وأ  امهلباقمل  لامک - امهنأ  امهنم ال  فیعـضلا  لامک  هیوقلا  هرارحلا  يوقلا و  رونلا  داوسلا و 
هدق س  هنیابتم ، قئاقح  سیل 
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ادودـح و هل  نأ  الإ  هیف  فالتخا  هتاذ ال  یف  طیـسب  دـحاو  عون  دوجولا  نأ  تملع  هنع و  بورهم  هیرک و  رـش و  مدـعلا  وه  هلباقم و  و 
دشألا صقنألا و  لمکألاب و  الإ  توافتی  هسفن ال  یف  دوجولاف  اهلوصف  اهسانجأ و  تانکمملا و  تایهام  فالتخا  أشنم  یه  تاجرد و 

نم بیصن  هیلولعملا  تادوجوملا  نم  دحاو  لکل  لامکلا و  یف  هدشلا  یهانتم  ریغ  هنوکل  قحلا  بجاولا  وه  هلامک  هیاغ  فعضألا و  و 
یهانتلا و صقنلا و ال  یـضتقی  هقیقح ال  یه  امب  دوجولا  هقیقح  نإف  هیلولعملا  یف  هدـح  بسحب  صقن  هل  هنم و  ضئاف  لامکلا  کلذ 

هیلولعملا مزاول  نم  یهانتلا  صقنلا و  نأ  تبث  دـقف  هردـقلا  هوقلا و  یهانتم  ریغ  دوجولا  بجاو  ناک  امل  کلذ  تضتقا  ول  ذإ  ددـجتلا 
.رخآلا نم  یلوأ  هیلعلاب  امهدحأ  نکی  مل  الإ  دوجولا و  هبتر  یف  هتلع  يواسی  نأ  نکمی  لولعملا ال  ذإ 

ءایـشألا مظعأ  وهف  ریخلا  دوجولا و  هقیقح  ضحم  هنوکل  الـصأ  هیف  صقن  الف  یلاعت  بجاولاک  یـشل ء  الولعم  نکی  مل  ام  لـک  نذإـف 
نیب هنیب و  طـئاسولا  رثکأ و  هیف  هیلولعملا  تناـک  اـم  لـک  تاریخ و  یه  ثیح  نم  تاریخلا  نم  هتاذـل  مزلی  اـم  هتاذـل و  هبحم  هجهب و 

نع تادوجوملا  نم  یـش ء  ولخی  الف  اذـه  تبث  اذإف  متأ  لمکأ و  وهف  یلاعت  هنم  برقأ  وه  ام  لـک  صقنأ و  وهف  رثکأ  ضحملا  قحلا 
دوجولل قشاع  دـحاو  لکف  کله  سمطنال و  هظحل  کلذ  نع  الخ  ول  هینابرلا و  هیانعلا  یهلإلا و  قشعلا  هیهلإلا و  هبحملا  نم  بیـصن 

لولعملاف ال هلامک  همامت و  وه  امب  هتمادإ  هظفح و  نکمی  امنإف  بولطم  وه  املک  صقنلا و  مدـعلا و  نع  رفاـن  دوجولا  لاـمکل  بلاـط 
هنم و يوقأ  رونب  الإ  لمکی  رونلا ال  اهنم و  يوقأ  هرارحب  الإ  مودـت  ظفحنت و ال  هرارحلا ال  همامت و  هلاـمک و  اـهنوکل  هتلعب  ـالإ  مودـی 

ینظلا صقانلا  ملعلا 
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میدم هتلع و  وه  هنم و  يوقأ  وه  امب  الإ  الماک  ریصی  صقان ال  دوجو  لکف   (1) یلقع ناهربب  الإ  لوزی  امئاد ال  انیقی  ریصی  یتح  متی  ال 
الإ متت  سفنلا ال  سفنلاب و  الإ  متی  سحلا ال  اهروصمب و  الإ  متت  ـال  هروصلا  و  اـهتروصب - ـالإ  متی  ـال  یلویهلاـف  هتیوه  ققحم  هتاذ و 

نوکیف هلین  دـنع  هب  کسمتی  هلامک و  یلإ  هنم  عزنی  هصقن و  نع  رفنتی  صقان  لک  نذإف  دوجولا  بجاوب  الإ  یقبی  ـال  لـقعلا  لـقعلاب و 
دقف لاح  یف  وأ  هلامک  دوجو  لاح  یف  ءاوس  امئاد  یشلل ء  لصاح  قشعلاف  هدقف  دنع  هیلإ  اقاتـشم  هلامکل  اقـشاع  هلاحم  یـش ء ال  لک 

.لامکلا کلذ 

ریغ قوشلا  تادوجوملا و  عیمج  یف  ایراس  قشعلا  ناک  کلذل  لامکلا و  نادقف  لاح  یشلل ء  نالـصحی  امنإف  لیملا  قایتشالا و  امأ  و 
دوجولا نایرـسل  تادوجوملا  عیمج  یف  هیراس  هایحلا  نأ  ارارم  انیب  دـق  نحن  دـقفلا و  هقح  یف  روصتی  امب  صتخی  لب  عیمجلا  یف  راس 

اذکف ال اقلطم  دوجولا  هعیبط  نودب  دوجوم  روصتی  امک ال  هایحلا و  هردقلا و  ملعلا و  نیع  یه  هدـحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  انیب  انأل  اهیف 
روهمجلا نأ  الإ  افرعلا  دـنع  یح  نذإ  لکلاف  هایح  هلف  اناک  هجو  يأب  لعفی  ملعی و  ام  لک  و  لـعف - ملع و  هل  نوکی  ـال  دوجوم  روصتی 

.ناکم یلإ  ناکم  نم  هیدارإ  هکرح  هرهاظ و  سح  هل  ام  هنم  اومهف  ناویحلا  قلطأ  اذإ 

تادوجوملا و یف  ترظن  اذإف  قوش  قشع و  هل  هلاحم  الف  روعـش  هاـیح و  هلف  اـبکرم  وأ  اطیـسب  ناـک  ءاوس  دوجوم  لـک  نأ  تبث  اذإـف 
امإ هجو  لک  نم  لماکلا  هوجولا و  نم  هجوب  هصقان  وأ  رمألا  سفن  یف  هجو  لک  نم  هلماک  امإ  اهتدجو  اهتلمأت  دوجولا و  یف  اهتاجرد 
یف ـال  تاذـلا و  یف  ـال  ریاـغت  ریغ  نم  ادـحاو  ائیـش  هلاـمک  هسفن و  نوکی  یتح  هءارو  وه  اـمع  رظنلا  عطق  عم  هسفنب  هلاـمک  نوکی  نأ 

.هءارو امب  هلامک  نوکی  وأ  رابتعالا 

قـشعلا قشعلا و  نع  کفنم  ریغ  هیمـسقب  لماکلا  دوجوملا  نم  طمنلا  اذـهف  هیلقعلا  تاوذـلا  وه  یناثلا  دوجولا و  بجاولا  وه  لوـألاف 
بسحف هتاذل  قشاع  وهف  بجاولا  امأ  هتاذ  نیع 

ایلک اـملع  فلاـخملا  بناـجلا  عاـنتما  و  قفاوملا - بناـجلا  هرورـضب  ملعلا  نم  بکرملا  ملعلا  وه  نیقیلا  نإـف  ملقلا  وهـس  نم  هلعل  - 1
اهیبش الهج  هنوک  نع  کلذ  فشکیف  هلطبی  ناهربب  نیقیلا  هروص  هل  ام  لوزی  امبر  معن  لیزمب  لوزی  هنإف ال  کلذـک  ناک  ام  اـیمئاد و 

دم ط  نیقیلاب ،
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مهتاوذ قشعف  یلاـعت  هل  اراـثآ  اـهنوک  ثیح  نم  ـالإ  مهتاوذـل  ـال  هل  هقـشاعف  هیلقعلا  تاوذـلا  اـمأ  هتاذ و  يوس  اـمل  هتاذـل و  قوشعم 
دحاو قشع  كانه  هقیقحلابف  هیدحألا  رون  تحت  کلهتسم  لحمضم - مهدوجو  رون  نأ  امک  لوألل  مهقـشع  یف  کلهتـسم  مهتاوذل 

.طیحم مهئارو  نم  هللا  ضعبلاب و  طیحم  اهضعب  بتارم  وذ  لصتم 

.کلذک سیل  وأ  هلامک  یلإ  هصقن  دح  نم  هجورخ  یف  هتاذ  هلعب  هتاذب و  فتکم  امإ  وهف  یناثلا  مسقلا  امأ  و 

هلـصاوملا و هذل  اهلف  لاصتالا  یلع  قوشلا  قشعلا و  اهلف  هجو  نم  هل  هدقاف  هجو  نم  لامکلل  هدجاو  یهف  هیکلفلا  سوفنلا  وه  لوألا  و 
نوکیف قشعلا  دـجو  نع  ثعبنم  هنأل  هذـلب و  جوزمم  ملأ  اهل  لب  رخآ  تقوب  اهملأ  تقوب و  صتخی  اهتذـل  نکی  مل  امل  هقرافملا و  ملأ 

لاحب  (1) ادیعب اهیبشت  هیناحورلا  اهقیشاعم  و  هیلقعلا - اهتالامک  یلإ  اهقاوشأ  یف  سوفنلا  کلت  لاح  ءامکحلا  تهبش  اذل  اذیذل و  املأ 
.هغدغد هکح و  هب  نم 

هیعونلا هعیبطلا  لصأ  یف  هلامک  نوکی  نأ  امإ  یناثلا  نم  یناثلا  يرخأ و  نود  ههج  نم  وأ  ههج  لک  نم  اصقان  نوکی  نأ  اـمإ  یناـثلا  و 
رمأب هلامک  نوکی  وأ  اهرهوج  صقنل  هداضتملا  هعبرألا  رصانعلاک  هینامـسجلا  عاونألا  سخأ  وهف  اهیلع - هدئاز  هلیـضف  ریغ  نم  مسجلل 
ابرـض لبقی  اهداضت و  لوزی  بیکرتلا  دـنع  وأ  بیکرتلا - اهنم  یتأتی  هرهوج  صقنل  لوألا  مسقلاف  هیمـسجلا  هعیبطلا  درجم  یلع  دـئاز 
داسفإ نع  هظفاحلا  اهتروصل  عقو  نإف  اهب  دـتعی  هدـم  اهیلع  دادـضألا  دـحأ  ءالیتسا  نع  هینبلا - ظـفح  اهببـسب  ردـصی  هاـیحلا  نم  رخآ 

یف یعونلا  ماودلا  وشنلا و  یف  یـصخشلا - لامکلا  بلط  کلذ  عم  اهل  ناک  نإ  دامجلا و  وهف  لامکلا  هذـه  یلع  راصتقالا  دادـضألا -
اهتالآ یف  داوملا  نع  هعزتنم  اهلاخدإ  اهتاذ و  یف  هیدام  ریغ  هروص  راضحإب  هیلع  داز  نإ  اذه و  یلع  ترـصتقا  نإ  تابنلا  وهف  دـیلوتلا 

.وشنلا يذغتلاب و  تابنلا  يوقتی  امک  لیختلا  ساسحإلاب و  يوقتی  ناویحلا  نإف  ناویحلا  وهف  اهرعاشم  و 

هدق س  اللدت ، اجنغت و  بسلا  ضعلاب و  ابوشم  قناعتلا  نم  قشاعلا  نکمت  هقوشعم  لاحب  هبشی  هفاضإلاب  برقأ  هجوب  و  - 1
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نأ یف  اهلامک  بیکرتلل  هظفاحلا  هروصلاف  هدوجو  هب  متی  يذـلا  لامکلل  هبلاط  هصقانلا  تادوجوملا  هذـه  نم  دـحاو  لـک  نأ  رهاـظ  و 
و هقئال - هبـسن  یلع  هئازجأب  هقـصلی  يذتغملا و  هرهوج  یلإ  هلیحی  ءاذغلا و  بذجی  نأب  هصخـش  رادقم  یف  اهب  دـیزت  هوق  تاذ  ریـصت 

یف هیاغلا  وه  يذـلا  لاعتملا  إدـبملا  یلإ  برقلا  نم  هجرد  هبـسحب  لاـمکلا و  اذـه  لـصح  اذإ  دـیلوتلاب و  هعون  دادـعإ  یف  اـهب  دـیزی 
مث هساسح  هروص  اذ  هنوک  وه  هوجولا و  عیمج  نم  یقیقحلا  لامکلا  یلإ  برقأ  و  کلذ - نم  متأ  الامک  لواح  هجو  لک  نم  هلیضفلا 

اطیـسب القع  هرئاص  مث  تایرظنلا  یناوثلا  كاردإب  لعفلاب  اهل  هلقاع  مث  تایلوألا  كاردإب  هکلملاب  ءایـشألل  هلقاع  مث  هرکاذ  مث  هلیختم 
لوصولل هلع  قباس  قشع  لک  هقحالتم  قاوذأ  هیلاتتم و  قاوشأب  کلذ  لک  هیضرم - هیـضار  یلاعت  هللا  یلإ  هعجار  مث  تالوقعملل  الاعف 

تابغرلا و تاذـللا و  هیاغ  قیـشاعملا و  قوشعم  یلإ  لـصی  نأ  یلإ  اذـکه  قباـسلا و  قشعلا  کلذـل  هیاـغ  نوکی  قحـال  قوشعم  یلإ 
.تاکرحلا یهتنم 

اهلحت امب  الإ  اهل  ماوق  یـش ء ال  لک  هوق  اهتاذ  یف  اهنإف  هینامـسجلا  یلویهلاک  ههج  لک  نم  اصقان  نوکی  ام  وه  یناـثلا و  نم  لوـألا  و 
تایعیبط یف  رکنأ  سیئرلا  خیـشلا  لعفلاب و  هیلامک  هروص  لـک  یلإ  قوشتلا  نیع  لـب  راـقتفالا - هجاـحلا و  نیع  اـهتقیقحف  روصلا  نم 

یف اهفنص  یتلا  هتلاسر  یف  کلذب  فرتعا  دق  هنإ  مث  راکنإلا  هیاغ  نیمدقتملا  نع  لوقنملا  وه  امک  روصلا  یلإ  هقاتـشم  اهنوک  افـشلا -
همئاد اـهنوکب  روصلا و  عیمج  نع  اـهیرع  مدـعب  اهقـشع  هیفیک  ناـیب  یف  رـصتقا  هنکل  تادوجوملا  عیمج  یف  هنایرـس  هیفیک  قـشعلا و 

اهزایحإ و یلإ  یعیبطلا  اهلیمب  هیندعملا  تابکرملا  هیرصنعلا و  طئاسبلا  رئاس  قشع  هیفیک  یف  رصتقا  اذک  روصلا و  نم  یـشب ء  سبلتلا 
.هایح اروعش و  اهل  تبثی  نأ  ریغ  نم  دیلوتلا  دصق  راطقألا و  یف  هدایزلا  بلط  هیذغتلا و  هوق  نم  اهیف  امب  تاتابنلا  یف 

درجم ناک  هیف  روعشلا  هایحلا و  نودب  یش ء  یف   (1) قشعلا تابثإ  نأ  ملعت  تنأ  و 

عاقولا بح  وه  ناویحلا و  نم  یثنألا  رکذـلا و  نیب  نئاکلا  صاـخلا  قلعتلا  یف  لمعتـسی  اـمنإ  یماـعلا  فرعلا  بسحب  قشعلا  ظـفل  - 1
ثیحب لیمج  وه  ثیح  نم  لـیمجلاب  روعـشلا  يذ  نم  صاـخ  قلعت  وه  بحلل و  فدارملاـک  وأ  فدارم  یـصاخلا  فراـعتلا  یف  هنکل 
دوجولا یلإ  هعجار  هداعـس  ریخ و  نسح و  لامج و  لک  ناک  امل  هدـقف و  اذإ  هیلإ  لیمی  هدـجو و  اذإ  بوبحملا  هقرافم  بحملا  یبأـی 

نیب هنیب و  اذک  اهقوف و  ام  نیب  دوجولا و  بتارم  نم  هبترم  لک  نیب  ادوجوم  قلعتلا  نم  عونلا  اذه  ناک  مدعلا و  یلإ  اهتالباقم  عوجرک 
یف ایراس  بحلا  نوکی  مکحلا  بجو  اـهیلع  هبترتملا  اـهراثآ  هیناـثلا و  اـهتالامک  نیب  اـهنیب و  اذـک  اـهقوف و  اـمب  هقلعتم  یه  اهـسفن و 
نإ بحلا و  موهفم  نع  جراخ  روعـشلا  ملعلا و  نأ  رهظی  انه  نم  .لقن و  مل  وأ  اهیف  روعـشلا  هایحلا و  نایرـسب  اـنلق  ءاوس  تادوجوملا -

دم ط  رظن ، نم  ولخی  هیمست ال  درجم  ناک  هیف  روعشلا  هایحلا و  نودب  یش ء  یف  قشعلا  تابثإ  نإ  هلوقف  ایلک  امهقداصتب  انلق 
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هیلع و دیزم  یمکح ال  یـسایق  هجوب  هروصلا  یلإ  یلویهلا  قشع  لولعملا  هلعلا و  ثحابم  یف  لوألا  رفـسلا  یف  انیب  دق  نحن  هیمـستلا و 
هقیقحت و ال سیئرلا  خیـشلل  رـسیتی  مل  بابلا و  اذه  یف  هدـمعلا  وه  (1) و  تادوجوملا عیمج  یف  روعـشلا  هایحلا و  تابثإ  اضیأ  رم  دـق 

هنـسلا باتکلا و  راونأ  عبتت  نادجولا و  نم  برـضب  مهل  حال  هنإف  هیفوصلا  نم  فشکلا  لهأل  الإ  اذه  انموی  یلإ  هنع  رخأت  نمم  دـحأل 
ْنِکل ال ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  هلوق َو  یف  نآرقلا  هب  قـطن  اـمک  هل  دـجاس  حبـسم  رکاذ هللا  قطاـن  یح  ءایـشألا  عـیمج  نأ 
اعیمج و نامیإلا  ناهربلاب و  کلذ  انفرع  هللا  دـمحب  نحن  ِضْرَْألا و  ِیف  ام  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  هلوق َو  ْمُهَحِیبْسَت و  َنوُهَقْفَت 

هیمالسإلا هرودلا  هذه  یف  هفسالفلا  مظعأ  نم  وه  خیشلا و  رظن  هیلإ  غلب  يذلا  نإف  هقیفوت  نسح  هللا و  لضفب  انب  صتخا  دق  رمأ  اذه 

نم تایداملا  اذـک  هداملا و  نأ  درجملا و  دوجولا  قواسی  ملعلا  نأ  وه  اهریغ  لوقعملا و  لـقاعلا و  ثحاـبم  یف  هیلع  نهرب  يذـلا  - 1
تادوجوملا و عیمج  یف  ملعلا  هیارـس  ینعم  ناکف  تاذـلاب  همولعم  هملاع و ال  تسیلف  روضحلا  اهتاذـب  یبأت  تاینامـسجلا  ماسجألا و 

اهب ملعلا  ینعم  و  اهریغب - اهـسفنأب و  هملاع  یلعفلا  اهلامک  یه  هیلقعلا و  هیلاثملا و  اـهروص  نأ  هملاـع  تاینامـسجلا  ماـسجألا و  نوک 
نوک مدـقت  امک  هیلعفلا  هردـقلاف  تادوجوملا  عیمج  یف  هردـقلا  هیارـس  یف  هنیعب  راج  نایبلا  اذـه  هیلقعلا و  هیلاثملا و  اـهروصب  مولعلا 

نأل اهراثآ  رودـصل  أدـبم  هیلقعلا  هیلاثملا و  اـهروص  نوک  وه  تاـیداملا  یف  هردـقلا  ینعم  نوکیف  راـثآلا  هنع  ردـصی  ثیحب  یـشلا ء 
مث عیمجلا  یف  هردقلا  ملعلا و  نایرـس  مت  اذإ  مث  هتیلعف  رودصلا ال  ناکمإ  ینعمب  هیلاعفنا  تاینامـسجلا  ماسجألا و  صخت  یتلا  هردقلا 

دم ط  الاعف ، اکارد  یشلا ء  نوک  یه  یتلا  هایحلا  یف 
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هیقیقحلا یلویهلا  اهدـحأ  هثالث  هیحلا  ریغ  طئاسبلا  نإ  هلوقب  هلاسرلا  کلت  یف  هرکذ  ام  هدـنع  هیحلا  ریغ  طئاسبلا  یف  قشعلا  تابثإ  یف 
هموقم هروصلا  هذـه  نأ  هروصلا  هذـه  نیب  اهنیب و  قرفلا  ضارعألا و  ثلاثلا  اهتاذ  دارفناب  ماوقلا  اـهل  نکمی  ـال  یتلا  هروصلا  یناـثلا  و 

اهومرحی مل  اهتاذب و  همئاقلا  رهاوجلل  اءزج  اهنوکل  رهاوجلا  ماسقأ  نم  اهولعجی  نأل  نیهلإلا  نم  لئاوألا  ظفحتسا  کلذل  و  رهوجلل -
رهاوجلا هلمج  نم  هدادتعا  رکنتـسی  اذه ال  عم  هلاح و  اذه  ینالویهلا  رهوجلا  ذإ  تاذلا - درفمب  اهدوجو  عانتما  لجأل  هیرهوجلا  همس 

موقی اـهب  هروص  هذـه  ذإ  یلویهلا - یلع  هیرهوجلا  یف  هیزم  هروـصلا  ینعأ  اـهل  لـب و  اهتاذـب  همئاـقلا  رهاوـجلل  اءزج  هتاذ  یف  هنوـکل 
یهف یلویهلا  امأ  لعف و  عونب  رهوج  هروصلا  نإ  لیق  کلذ  لجأل  لعفلاب و  رهوج  دوجو  بجوأ  دـجو  امهم  ارهوج و  لعفلاب  رهوجلا 

هوق عونب  رهوج  اهنإ  لیق  کلذ  لجأل  لعفلاب و  هدوجو  ام  رهوج  یلویه  لک  دوجوب  مزلی  ذإ ال  هوق  لب  هیرهوجلا - لبقی  امم  هدودـعم 
.ضرعلا یلع  هقیقحلا  هذه  قالطإ  لمحی  هروصلا و ال  هقیقح  لوقلا  اذه  نم  ررقت  دقف 

امأ هدوجو و  یف  هل  ببـس  وه  هتبلا و  هنع  یلختی  يزیرغ ال  قشع  نیرق  هیحلا  ریغ  طـئاسبلا  نم  دـحاو  لـک  نإ  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإـف 
یلإ ترداـب  هروـص  نع  تـیرع  یتـم  اـهاقلت  کلذـل  (1) و  هدوجوم اـهب  اـهعونت  هدوقفم و  هروـصلا  یلإ  اـهعازن  همومیدـلف  یلوـیهلا 

مدـعلا يوس  اهیف  مقی  مل  هروص  تاذ  تناک  امهمف  مدـعلل  رفنت  یلویهلاف  قلطملا  مدـعلا  همزـالم  نع  اقافـشإ  هروصب  اـهنع  لادبتـسالا 
نع هقفـشملا  همیمدـلا  هأرملاک  یلویهلاف  کلذ  هیمل  یف  ضوخلا  یلإ  انهاه  انب  هجاح  قلطملا و ال  مدـعلا  اهـسبالل  اهالول  یفاضإلا و 

هروصلا امأ  ایزیرغ و  اقشع  یلویهلا  یف  نأ  ررقت  دقف  مکلاب  اهتمیمد  تطغ  اهعانق  فشکت  امهمف  اهحبق  نالعتسا 

هروصلا دیرأ  نإف  عونتلا  هخسن  یلع  انلق و  امک  تناک  لصألا  هخـسن  لعل  یفخی و  امک ال  هدوجوم  اهب  اهقـشع  لاقی و  نأ  رهظألا  - 1
عون یهف  هیعونلا  هروصلا  دـیرأ  نإ  کلذـک و  اهب  عونتت  یلویهلا  ائفاکتم و  ابترم ال  دوجو  هل  عون  اضیأ  یفاـضإ و  عون  یهف  هیمـسجلا 

هیمسجلا فالخب  يرخألا - ضرع  یف  اهنم  لک  هئفاکتم  هیعونلا  روصلا  نأل  کلذک  اهب  عونتت  یلویهلا  ئفاکتم و  دوجو  هل  یقیقح و 
هدق س  ناتبترتم ، لب  نیتئفاکتم  ریغ  امهنأل  هیعونلا  عم 
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هعـضاوم یف  دـجلاب  یناثلا  هنع و  اهخالـسنا  اهتافانم  اهعوضوم و  اهتمزالم  یف  دـجلاب  امهدـحأ  نیهجول  رهاظ  اـهیف  يزیرغلا  قشعلاـف 
هروص هعبرألا و ال  نع  تابکرملا  (1) و  هسمخلا هطیسبلا  ماسجألا  هروصک  اهتنیاب  یتم  هیقوشلا  اهتکرح  اهیف و  تلـصح  یتم  هیعیبطلا 

یف  (2) اهدادـضأل اهقحالت  دـنع  کلذ  اضیأ و  عوضوملا  همزالم  یف  دـجلاب  رهاظ  اهقـشعف  ضارعألا  امأ  هتـسلا و  هذـه  ریغ  همزـالم 
.همالک یهتنا  هعابطب  يزیرغ  قشع  نع  طئاسبلا  هذه  نم  یش ء  يرعی  سیل  نذإف  عوضوملل  لادبتسالا 

هذـه یف  قشعلا  ینعم  تابثإ  دـیفی  هرکذ ال  ام  نإف  روصقلا  فعـضلا و  هیاغ  یف  اذـه  همالک  نأ  ءاـیکذألا  نم  دـحأ  یلع  یفخی  ـال  و 
.هیبشتلا نم  برض  یلع  الإ  طئاسبلا 

عازنلاک و يوعدلا  هذـه  بسانی  ظفل  یلإ  ظافلألا  ضعب  لیدـبت  لیـصحت و  الب  لییخت  هیبشت و  درجمف  یلویهلا  قشع  یف  هرکذ  ام  امأ 
یلویهلا ذإ  الـصأ  حیحـص  ریغ  يرخأ  هروصب  هروص  نع  لادبتـسالا  یلإ  یلویهلا  هرداـبم  نم  هرکذ  اـم  نأ  یلع  هرداـبملا  قافـشإلا و 

یف هانکلـس  يذلا  جـهنملا  یلع  اقباس  انرـشأ  دـق  هعاطلا و  لوبقلا و  الإ  بلط  ءاضتقا و  اهلبق  نم  سیل  الـصأ و  اهل  لعف  لباق ال  رهوج 
هقاتـشم اهنأ  امهلوبق ال  قشعلا و  قوشلا و  هوق  سفن  نع  هرابع  اهتاذ  یف  یلویهلا  نأ  یلإ  تادوجوملا  عیمج  یف  قشعلا  نایرـس  تابثإ 

.یلویه لعفلاب ال  هروص  تناکل  الإ  یش ء و  یلإ  لعفلاب  هقشاع  وأ 

اهتکرح هیف و  تلـصح  یتم  یعیبطلا  عضوملا  همزالم  یف  اهدـج  عوضوملا و  همزالم  یف  اهدـج  نم  هروصلا  قشع  یف  هرکذ  ام  امأ  و 
نم وه  قوشلا و  دـجلا و  ظفل  داریإ  الإ  یملعلا  نایبلا  بسحب  بولطملا  اذـه  لدـی  ام  اضیأ  کـلذ  یف  سیلف  هتنیاـب  یتم  هیلإ  هیقوشلا 

نوکسلا اذک  هل و  قشعلا  یلع  لدی  عوضوملاب ال  مایقلا  درجم  نإف  بولطملا  یلع  هرداصملا  لیبق 

هدق س  تابکرملا ، یف  یتلا  هیعونلا  هروصلا  مامضناب  هتس  ریصت  هیکلفلا و  هروصلا  عبرألا و  رصانعلا  روص  یه  - 1
وأ ایدوجو  هنوک  نوربتعی  مه ال  و  نییقطنملا - حالطـصاب  دـضلا  مدـعلاب و  ضارعألا  قحـالت  هئاـفتنا  عوضوملا و  لدـبت  دـنع  يأ  - 2

هدق س  تاصخشملا ، هلمج  نم  عوضوملا  نأل  هعوضوم  مادعناب  ضرعلا  مدعل  مزال  هنکل  نییهلإلا  حالطصاب  دضلا  دیرأ 
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اهتاذب و اروعش  هینامسجلا  هعیبطلل  نأ  تبث  اذإ  الإ  هیلإ  قوشلا  یلع  لدی  هنع ال  جورخلا  دنع  هیلإ  هکرحلا  هیف و  عوقولا  دنع  زیحلا  یف 
قشع یف  هرکذ  ام  لاح  سایقلا  اذه  یلع  اهیف و  روعشلا  نم  ابرـض  تبثی  ام  اهریغ  یف  هلاسرلا و ال  کلت  یف  خیـشلا  رکذی  مل  اهلعفب و 
عیمج ناکل  هایإ  هل  اقشع  یـشل ء  یـش ء   (1) همزـالم لـک  ناـک  ول  ءایـشألا و  یفخأ  نم  وه  روهظلا و  هیف  یعدا  عوضوملل و  ضرعلا 

.نالطبلا یهیدب  مزاللا  هیرادقملا و  اهلاحمل  فارطألا  حوطسلا و  اذک  اهتافوصومل و  اقاشع  تافاضإلا  بسنلا و  تایهاملا و  مزاول 

اهیلع هیبنتلا  بجی  هقیقد  انهاه  و 

وأ هتاذ  وه  ام  یلإ  اقوش  اقـشع و  یـش ء  لـکل  اوتبثأ  اـمنإ  تادوجوملا  عیمج  یف  قشعلا  نایرـس  یلإ  اوبهذ  نیذـلا  نییهلـإلا  نأ  وه  و 
.تاذلاب ضرعلاب ال  وأ  هیعبتلا  لیبس  یلع  الإ  صقنأ  هنم و  نودأ  وه  ام  یلإ  ال  هتاذ - لامک 

نم هوق  وأ  سفن  وأ  هعیبـط  لـک  نأ  قحلا  لـب  یـشب ء(2)  سیل  هداملا  ینعأ  اهعوضومل  هروصلا  قشع  نم  خیـشلا  هرکذ  يذـلا  نذإـف 
اهقوشعم لب  لیعافألا  کلت  تاعوضوم  لیعافألا و ال  نم  اهنع  ردصی  ام  سفن  تاذلاب  الوأ و  اهدوصقم  سیلف  ائیـش  تلعف  اذإ  يوقلا 

و

وه رهوجلا و  دوجو  بتارم  نم  ضارعـألا  هیلإ و  اـنأموأ  اـمک  ماـمتلا  لاـمکلاب و  صاـخلا  قلعتلا  وـه  صاـخ و  موزل  هنأ  ـالوأ  هیف  - 1
هرکذ ام  اهل و  دوجو  هیرابتعا ال  رومأ  تایهاملا  مزاول  نم  هرکذ  ام  نأ  ایناث  و  بحلا - وه  لامکلاب و  قلعت  هب  اهقلعتف  اهمامت  اهلامک و 

اهلاحف هطبارلا  تادوجولا  دارأ  نإ  تاـیهاملا و  مزاول  لاـح  اـهلاحف  هیراـبتعالا  تاـفاضإلا  بسنلا و  دارأ  نإ  تاـفاضإلا  بسنلا و  نم 
لولعم لک  اذک  یبجاولا و  دوجولا  یلإ  سایقلاب  هطبار - تادوجو  اعیمج  یه  بحلا و  اهیف  تبثن  یتلا  هیـسفنلا  تادوجولا  رئاس  لاح 

یلع فارطـألا  حوطـسلاب و  اـهب و  ضارتعـالا  هیقیقح و  ضارعأ  یهف  هیلوـقملا  تاـفاضإلا  بسنلا و  اـهب  دارأ  نإ  هتلع و  یلإ  هبـسنلاب 
یلع هرداصملا  مکح  یف  وه  مصخلا و  هلبقی  ام ال  یلإ  هیف  دنتسی  يذلا  عنملا  لیبق  نم  اهیف  قشعلا  نایرسب  احیرص  لوقی  وه  خیـشلا و 

نایرـسب هلوق  یف  هیلإ  دـئاع  لاکـشإلا  نأ  یلع  کلذـب - یـضقت  ههادـب  يأ  يرعـش  تیل  هعومـسم و  ریغ  ههادـبلا  يوعد  بولطملا و 
دم ط  مهفاف ، قشعلا 

هدق س  فنصملا ، لوقی  امک  ضرعلاب  قشعلا  داری  نأ  الإ  مهللا  - 2
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لمکألا هجولا  یلع  اهنوک  سفن  وأ  هیاـغلا  سفن  هب  ینعأ  اـهلیعافأ  تاـعوضوم  اـهلیعافأ و  نم  هبتر  یلعأ  لـجأ و  وه  اـم  اـهدوصقم 
لامک اهـسفن  هعیبطلا  ذإ  رخآ  لامک  لیـصحت  یلإ  هلیـسو  اهلعج  لـب  هداـملا  کـلت  سفن  هداـملا  لیـصحت  نم  هعیبطلا  دوصقم  سیلف 

ندبلا و ال ربدت  سفنلا ال  اذک  هلامک و  قوف  لامک  یلإ  اهب  غلبت  نأل  اهموقت  هداملا و  هعیبطلا  لصحت  امنإف  اهل  لامک  هداملا  هداملل ال 
.اهلامک لین  یلإ  اقوشت  اهتاذل و  اقشع  کلذ  لعفت  امنإ  تالآلا و  ندبلل و  اقشع  هیندبلا  تالآلا  یشنت ء 

يدؤی و ماـظن  بیترت و  یلع  تادوجوملا  قشع  بتری  نأ  هل  یغبنی  ماـقملا  اذـه  یف  نییهلـإلا  ءاـفرعلا  کلـسم  کلـس  نم  هلمجلاـب  و 
نأ مزلی  یتح  دوجولا  بجاو  قشع  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه  لمکألا و  متألا  هجولا  یلع  یلاعلل  قشع  یلإ  لفاسلل  قشع  لک  قاـسنی 

لامکتسالا دصقلا و  لیبس  یلع  لفاسلل ال  اقشع  یلاعلل  قشع  لک  نوکی  نأ  دب  اذک ال  هئاقل و  یلإ  هقاتـشم  هل  هقـشاع  ءایـشألا  عیمج 
.حشرتلا رارجتسالا و  لفطتلا و  لیبس  یلع  لب 

اهقـشعی و مرج  الف  اهل  هربدـملا  سفنلاب  هعیبطلا  مامت  هعیبطلا و  وه  يذـلا  همامت  قشعی  مرج  الف  هعیبطلاب  مسجلا  مامت  ناک  اـمل  نذإـف 
وه هدحو و  یف  لکلا  وه  لب  لکلا  هب  متی  لقعلا و  هقـشعیف  یلاعت  بجاولاب  لکلا  مامت  لب  لقعلا  مامت  هقـشعتف و  لقعلاب  سفنلا  مامت 

طیحم مهئارو  نم  هللا  هداـبع و  قوف  رهاـقلا  وه  راـهقلا و  زیزعلا  وـه  هل و  کیرـش  ـال  دـن و  ـال  (1) و  ریغ ذإ ال  هریغب  هتاذـب ال  جـهتبم 
اذه هیفیک  ملعلا  ثحابم  یف  رم  دق  ءایشألا و  عیمجب  هملع  هتاذب  هملع  یف  يوطنی  امک  ءایشألا  عیمجل  هقـشع  هتاذل  هقـشع  یف  يوطنیف 
یلإ سوفنلا  قوش  تحت  هیوطنم - هیلفـسلا  هیوـلعلا و  مارجـألا  عـیمجف  هقحلا  هتدـحو  یف  مـالثنا  یلإ  يدؤـی  ـال  هجو  یلع  ءاوطنـالا -

قـشع یلعألا و  اهإدبمل  لوقعلا  قشع  تحت  وطنم  اهتالامک  اهتاوذ و  یلإ  سوفنلا  قوش  اذـک  هیلقعلا و  اهتالامک  تاوذ  یلإ  اهتاوذ و 
لکلا هیاغ  لکلا و  عجرم  هنأل  عفرألا  لالجلا  مظعألا و  لامجلا  متألا و  ریخلا  لوألا و  رونلا  ءاهب  تحت  وطنم  یلعألا  اهإدبمل  لوقعلا 

هـسفنل هسفن  یف  دوجوملا  وه  ذإ  هیلإ  ضحملا  رقفلا  هطبر و  هروهظ و  هدوـجو  نکی  مل  هلزع و  هنوـنیب  هنیاـبی  هریاـغی و  ریغ  ـال  يأ  - 1
هدق س  ُِینَْغلا ، َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هسفنب 
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ءایشألا لک  یف  قشعلا  ینعم  نایرس  یف  رخآ  قیرط  نایب  یف  ( 17  ) لصفلا

اهدوجو نکی  مل  امک  تادوجوملا  تایوهلا و  عیمج  نإ  اولاقف  بلطملا  اذه  یف  اماع  ایمل  رخآ  اهجو  اورکذ  هفسالفلا  ءامدق  نأ  ملعا 
نم یـش ء  داجیإل  هدـصاق  للعلا  کلت  نکی  مل  امل  للعلا و  کلت  نم  هدافتـسم  اهتالامک  کلذـکف  هضایفلا - اهللع  نم  لب  اـهتاذ  نم 

(1) و هیهلإلا همکحلا  یف  بجوف  هلامک  یلإ  هبـسنلاب  لفاسلا و ال  یلإ  هبـسنلاب  یلاعلل  تافتلا  ـال  اـهتالامک و  نم  یـشل ء  اـهتالولعم و 
نم هل  لـصح  اـمل  اـظفاح  قشعلا  کلذـب  نوکیل  قشع  دوـجوم  لـک  یف  نوـکی  نأ  ماـظنلا  هدوـج  ریبدـتلا و  نسح  هیناـبرلا و  هیاـنعلا 
اذه یئزجلا و  ریبدتلا  یف  بیترتلا  نسح  یلکلا و  ماظنلل  اببـس  کلذ  نوکیف  اهنادـقف  دـنع  اهلیـصحت  یلإ  اقاتـشم  هقئاللا و  تالامکلا 

ترقتفال اهنع  هتقرافم  تزاج  ول  ذإ  اهنع  قرافم  ریغ  اهل  امزال  نوکی  نأ  بجی  تادوجوملا  نایعأ  نم  دحاو  لک  یف  دوجوملا  قشعلا 
کلذ همدع و  دنع  هل  ادرتسم  هدوجو و  دـنع  اهدوجو  لامک  ظفحنی  هب  نأ  ضرف  يذـلا - لوألا  قشعلل  اظفاح  نوکیل  رخآ  قشع  یلإ 

نأ ملعف  لاحم  کلذ  الطعم و  نیقـشعلا  دـحأ  ریـصیف  امزال  ناـک  نإ  لسلـستی و  رخآ و  قشع  یلإ  جاـتحیف  اـمزال  نکی  مل  نإ  قشعلا 
.اهئازجأ تادوجوملا و  عیمج  یف  راس  قشعلا 

لکلا یف  هدحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  یلإ  انرشأ  دق  انإف  متأ  هیف  هیمللا  مکحأ و  دوجأ و  هیلإ  انرشأ  يذلا  نأ  الإ  دیج  وه  هولاق و  ام  اذه 
ریخ دوجولا  نأ  اضیأ  تبث  دق  لولعملا و  مامت  هلعلا  هلعلا و  هقیقح  خنس  نم  لولعملا  نأ  صقنألا و  متألاب و  توافتم 

ءاطعإ یف  لب  اقلطم  تافتلالا  اذه  مزل  ثادحألا - یف  کلذک  قشعلا  ول ال  لفاسلا  یلإ  یلاعلا  تافتلا  مزل  ءاقبإلا  یف  امک  تلق  نإ  - 1
اهناکـس ملاوعلل و  تامـضنملا  تاقـشعلا  و  دـئازلا - دـصقلاب  هیانعلاب ال  لعاف  یلاعت  هنإف  حـشرلا  لیبس  یلع  کـلذ  لـک  تلق  .قشعلا 

تایهاملا هئامـسأل و  هتباثلا  نایعألا  قشع  هتاذـل و  هقـشعب  اضیأ  تاثادـحإلا  ِموُّیَْقلا و  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  هقـشع َو  هتیـشمل و  هوجوک 
هدق س  یلاعت ، هللا  وهف  قشعلا  مت  اذإ  بوجولا  وه  اهلامکل و  تادوجولا  اهتادوجول و 
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هدوجو ضیفم  هتلع و  هنیعب  وه  امب  متی  هتاذ  لامک  ناک  اذإ  هتلعب و  متی  هتاذ  لامک  نکل  هتاذ  لامک  هتاذ و  قشعی  دـحاو  لـکف  ذـیذل 
هقـشاع هلاحم  اهنکل ال  لولعملا  تاذ  نع  اهتاذ  ولعل  اهلولعمل  اضیأ  هتفتلم  ـال  اـهلولعمل و  هدـصاق  نکت  مل  نإ  هدـیفملا و  هلعلا  نذإـف 

هلعلا تاذ  اـهنیعب  یه  یتلا   (1) هیمامتلا هذـه  مزاول  نم  لولعملا  همامت و  لولعملا و  لامک  یه  اـهنیعب  اـهتاذ  اهتاذـل و  هدـیرم  اهـسفنل 
نم وحنلا  اذـه  لفاسلا  یلاعلا و  نیب  نکی  مل  ولف  هقوف  ام  قشعب  لـفاس  لـک  مظتنی  هتلع و  قشعب  لولعم  لـک  ظـفحنی  کـلذ - لـجألف 

تبثف جرملا  جرهلا و  داسفلا و  قرطتی  ماظنلا و  لتخی  لب  مامتلا  نم  وحنلا  هذه  یلع  ماظنلا  قبی  مل  تادوجوملا و  ظفحنی  مل  طابترالا 
دوجوب لامکلا  کلذ  نکی  مل  ول  هتاذ  لامکل  هقـشع  ماظنلل  یفک  اضیأ  هتاذـل و ال  دـحاو  لک  قشع  درجم  ملاعلا  ماظنل  فکی  مل  هنأ 

امک ال هسفنل  اظفاح  نوکی  نأ  زوجی  یشلا ء ال  اضیأ  هتاذل و  هضیفملا  هتلعل  اقشع  هنیعب  همامت  هتاذ و  لامکل  هقـشع  نوکی  یتح  هتلع 
یف رقتفی  امک  نکمملا  یشلا ء  ءاقبإلا و  همادإلا و  الإ  ظفحلل  ینعم  ذإ ال  هسفن - یلع  همدقت  مزل  الإ  هسفنل و  ادجوم  نوکی  نأ  زوجی 

یه هلع  یلإ  هثودح 

مزاللا قشع  موزلملا  قشع  نم  نأل  اعبت  لولعملا  قشعی  کلذک  اهتاذ  اهقـشع  نیعب  لولعملا  لامک  هلعلا  قشعی  امک  هنأ  یلإ  هراشإ  - 1
قـشعلل مزاللا  قشعلا  اذـهب  هانعم  قشعلاب  لولعملا  سفن  ظافحنا  اهتاذ و  هلعلا  قشعی  يأ  هانعم  اذـه  قشعلاب  لولعملا  لاـمک  ظاـفحناف 

همامتب یشلا ء  هیئیـش  نأل  هتلع  لولعملا  کلذ  قشعب  لولعم  لک  ظفحنی  ینعملا  نوکی  نأ  نکمی  خلإ و  کلذ  لجألف  لاق  امک  لوألا 
نع هراـبع  هتلعل  لولعملا  قشع  ینعی  اـهیلإ  هدوجو  باـستنا  نع  هراـبع  وه  يذـلا  هتلعل  قشع  وه  هلوـق  ینعأ  رکذیـس  اـمل  هلاـمک و  و 

.طـسبنملا و دوجولا  یه  هیلإ و  اـهنم  هیقارـشإلا  هفاـضإلا  اـهیلإ و  هیدوـجولا  هبـسنلا  يدوـجولا و  طـبرلا  وـه  يذـلا  یقیقحلا  هدوـجو 
هبحملا و هیشملا و  قشعلا و  فرعأ و  نأ  تببحأف  هلوق  یف  هبحملاب  قلعتلاب و  هنع  ریبعتلا  هیشملاب و  هتیمـست  اقـشع  هنوک  یلإ  كدشری 
ولف ال هیوه  نکی  مل  طبرلا  باستنالا و  نکی  مل  ولف  ضحم  طبر  اهنأل  لولعملا  هیوه  ظـفحنی  یباـستنالا  دوجولا  اذـهبف  هدـحاو  قلعتلا 

یلإ هتفاضإ  نم  ناک  ول  و  لوعفملا - یلإ  قشعلا  يأ  ردـصملا  هفاـضإ  یلع  ءاـنب  لـفاسلا  سمطنـال  هب  هقلعت  يأ  یلاـعلل  لـفاسلا  قشع 
، تملع امک  هتاذـب  یلاعلا  قشع  هنیعب  اذـه  سمطنال و  لفاسلا  لامکل  یلاعلا  قشع  ول ال  ینعملا  ناک  الوعفم  لفاسلا  نوکی  لـعافلا و 

هدق س 
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لک لامک  نأل  یلوأ  سکعلاب  رمألا  لب  هلامکل - اظفاح  یـشلا ء  نوکل  ینعم  الف  هتاذ  ریغ  یه  هلع  یلإ  هئاقب  یف  رقتفی  کلذـک  هریغ 
.هسنج عونم  هتدام و  لصحم  هتاذ و  موقم  وه  امب  یش ء 

اذـهبف اهب  هطابترا  اهیلإ و  هدوجو  باستنا  نع  هرابع  وه  يذـلا  هتلعل  هقـشع  وه  لولعم  لکل  ظـفاحلا  قشعلا  نأ  کـلذ  عیمج  نم  ملعف 
قشع ول ال  مهلوق  ینعم  اذه  هتاذ و  لمکم  (1) و  هدوجو دیفمب  هؤاقب  متی  لولعملا و  هیوه  ظفحنی  یباستنالا - دوجولا  ینعأ  باستنالا 

.لفاسلا سمطنال  یلاعلا 

یتح فعـضأ  دوجو  يوقأ  دوجو  لک  نم  أشن  هنأ  امکف  اهدوجو  بیترت  یلع  تادوجوملا  عیمج  یف  راس  قشعلا  نأ  انررق  اـمب  ملع  و 
عیمجف دوجولا  بجاو  قـشع  یلإ  یهتنی  یتـح  یلعأ  قـشع  لفـسأ  قـشع  لـک  نم  أـشنی  اذـکف  ماـسجألا  داوـملا و  دوـجو  یلإ  یهتنا 
يرابلاف لامکلا  کلذ  لیصحت  یف  هب  ههبشتم  هتاذل  دوجولا  بجاو  تالامکل  هبلاط  هقئاللا  تالامکلا  نم  اهل  ام  بسحب  تادوجوملا 

اهل هنکمملا  اهتالامک  یلع  تادوجوملا  دوجو  ببس  قوشلا  قشعلاف و  اهبتارم - هیاهن  تادوجوملا و  عیمج  هیاغ  وه  هؤامسأ  تسدقت 
داسفلا نوکلا و  ملاع  یف  نوکتم  نوکت  ینامسجلا و ال  ملاعلل  ثداح  ثودح  نکمأ  ام  قوشلا  قشعلا و  ول ال  و  اهماود - ببس  و 

لاملا یف  ادحاو  ائیش  ناک  نإ  تادوجوملا و  عیمجل  یقیقحلا  قوشعملا  نأ  نایب  یف  ( 18  ) لصفلا

هراشا

کلذ یلإ  هقشعب  لسوتی  ابیرق  اصاخ  اقوشعم  تادوجوملا  فانـصأ  نم  دحاو  لکل  نأ  الإ  لمکألا  لامجلا  قلطملا و  ریخلا  لین  وه  و 
اهجوت لوألا  قحلا  بلط  یلإ  ههجوتم  تادوجوملا  عیمج  نأ  قبس  امیف  انحضوأ  دق  ماعلا  قوشعملا 

هتیمامت هلامک و  ظافحنا  اذه  هتیوه و  لصأ  ظافحنا  هقباس  لب  هقباسل  ایریسفت  افطع  اذه  سیل  دیکأتلا  نم  اریخ  سیسأتلا  ناک  امل  - 1
هدق س  هتاذ ، حیرص  يوس  هتاذ  یف  ینعم  ذإ ال  هتاذ  نیع  هقشع  هلولعم و  هلامک  یه  یتلا  هتاذب  هدوجو  دیفم  قشعب 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 192 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :

یلإ لاوحـألا  سخأ  نم  یلعـألا و  یلإ  یندـألا  نم  بیترتلا  یلع  هتاذ  لـینل  هیلإ و  لوصولل  هقـشاع  یهف  ماـظن  بیترت و  یلع  اـیزیرغ 
قوشعملا قلطملا و  ریخلا  کلذـکف  بیترتلا  یلع  قحلا  دوجوملل  هقـشاع  قلطملا  ریخلل  هبلاـط  تادوجوملا  عیمج  نأ  اـمک  اهفرـشأ و 

الب یقیقحلا  هیلجت  لوبق  وه  هنم  برقتلا  هیاـغ  نإ  تواـفتلا و  یلع  هلاـمج  روـنل  اـهلین  هیلجتل و  اـهلوبق  نع  ـالإ  هقاـشعل  لـجتم  قـحلا 
لان ام  امأ  یلکلا و  لقعلا  لوألا و  لولعملا  لاح  اذـه  رخآ و  هآرم  طسوت  الب  بولطملا - صخـشلا  هروص  هیف  یلجتی  هآرمک  طسوتم 

عم نکل  و  هرـصب - هآرم  ریغ  هددـعتم  یئارم  وأ  هدـحاو  هآرم  طـسوتب  هقوشعم  هروص  يری  نم  هلزنمب  وـهف  لاـمجلا - کـلذ  نم  هریغ 
امف صخـشلل  الإ  هروصلا  تسیل  اهل و  هروص  (1) ال  هیمدع هآرملا  ذإ  یئارملل  یقیقحلا ال  قوشعملا  کلذـل  الإ  یلجتلا  عقو  ام  کلذ 
هلق هروصلا و  ءاـفخ  یف  رثؤی  هلباـقلا  طـئاسولا  هرثـک  یئارملا و  ددـعت  نأ  ـالإ  یئارملا - تددـعت  نإ  صخـشلا و  نم  ـالإ  یلجتلا  عقو 

لامج رون  نع  اهتدافتسا  و  لوألا - قحلا  یلجتل  اهلوبق  یف  تانکمملا  لاح  اذکه  اهرون و  قارـشإ  نع  لباقلا  رثأت  فعـض  اهروهظ و 
لجت الإ  هیلجت  هباشتم و ال  الإ  هلعف  سیل  دـحاو و  الإ  هرمأ  ام  رثأت و  هریغ  نع  یـشل ء  ـال  ریثأـت و  هریغل  سیل  ذإ  هلـالج  قورـش  هللا و 

برقـألاف یلاـعت  هنم  دـعبلا  برقلا و  یف  ءایـشألا  نیب  بیترتـلا  هرورـضل  رخآ  ضعب  نم  يوقأ  هیلجت  رثـأل  ضعبلا  لوـبق  لـکل  دـحاو 
نع لعفنی  لعفنم  لک  نإ  هیقشعلا  هلاسرلا  کلت  یف  سیئرلا  خیشلا  لاق  دعبألا - هب  یـضتسی ء  امم  متأ  يوقأ و  هیلجت  رونب  یـضتسی ء 

کلذ نیب  هیف و  هنم  عقاو  لاـثم  طـسوتب  هنع  لاـعفنالا  لـباق  یف  لـعفی  اـمنإ  لـعاف  لـک  هیف و  لـعافلا  نم  عـقی  لاـثم  طـسوتب  هلعاـف -
نم يوقلا  رئاس  کلذـک  هنوخـسلا و  وه  اهلاثم و  هیف  عضت  نأب  مارجألا  نم  مرج  یف  لعفت  امنإ  هیرانلا  هرارحلا  نإـف  لاـقف  ءارقتـسالاب 

.همالک رخآ  یلإ  اهلاثم  اهیف  عضت  نأب  اهلثم  هقطان  سفن  یف  لعفت  امنإ  هقطانلا  سفنلا  تایفیکلا و 

لعج نم  ماـقم  عجر  رثوأ و  اـنه  نم  هیئرم و  لـب  هآرم  نکت  مل  تاذـلاب  اهـسفن  تظحول  وـل  هیف و  هیناـف  سکعلاـب  هبجتحم  اـهنأل  - 1
هدق س  هیف ، اروص  نایعألا  هآرم و  یلاعت  هتاذ  لعج  نم  ماقم  یلع  یلاعت  هتاذ  یئارم  نایعألا 
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لقعلا نإ  لاق  مث  ءارقتـسالاب  هنایب  یف  یفتکا  ثیح  بلطملا - اذـه  نایب  یف  هیلإ  انرـشأ  يذـلا  ناـهربلاب  رفظی  مل  خیـشلا  ناـک  لوقأ و 
یتلا ءایـشألا  نأ  کلذ  تابثلا و  لعفلاب و  هتاذ  نع  هیف  تالوقعملا  رئاـسل  (1) و  هتاذـل هکاردإب  وه  طسوت و  ریغب  یلجتلا  لبقی  لاعفلا 

هیدرلا لـلعلاب و  تـالولعملا  همدـقتملاب و  هرخأـتملا  رومـألا  لـقعت  اـمنإ  لـیخت  وأ  سحب  هناعتـسا  ـال  هیؤر و  ـالب  تـالوقعملا  روصتت 
یلإ هوقلا  نم  جارخإلا  دـنع  لاعفلا  لقعلا  هناعإ  طسوتب  ناـک  نإ  (2) و  لینلا دـنع  اضیأ  طسوت  الب  هیهلإلا  سوفنلا  هلانی  مث  هفیرـشلاب 

لک هیعیبـطلا و  مث  هیتاـبنلا  مث  هیناویحلا  هوقلا  اـهلانی  مث  هیلإ  هنینأـمطلا  روصتملل و  كاـسمإلا  روـصتلا و  یلع  هوـقلا  هئاـطعإ  لـعفلا و 
اهتیاغ و یف  هب  اهبـشت  هیعیبطلا  اهتاکرح  كرحتی  امنإ  هیعیبطلا  مارجألا  نإف  هتیاغب  هب  هبـشتلا  یلإ  هنم  هلان  ام  هقوشی  هلاـنی  اـمم  هدـحاو 
و هکرحلا - یه  هیاغلا و  هذـه  يدابم  یف  هب  هبـشتت  مل  نإ  هیعیبطلا و  عضاوملا  یف  اهلوصح  دـنع  ینعأ  لاوحألا  ضعب  یلع  ءاقبلا  یه 
هوق و راهظإ  وأ  صخش  وأ  عون  ءاقبإ  وه  و  اهتایاغ - یف  هب  اهبـشت  اهب  هصاخلا  اهلیعافأ  لعفت  امنإ  هیتابنلا  هیناویحلا و  رهاوجلا  کلذک 

اهلیعافأ لعفت  امنإ  هیرـشبلا  سوفنلا  کلذک  يذغتلاک و  عامجلاک و  تایاغلا  هذه  يدابم  یف  هب  هبـشتی  مل  نإ  اهاهاض و  ام  هردـقم و 
هیلقعلا

هـسفن هسفن و  لقعلا  كاردإ  داری  نأ  امهیناث  و  یلاعت - قحلا  تاذ  لاعفلا  لقعلا  كاردإلا  داری  نأ  امهدـحأ  نیهجو  لمتحی  اذـه  - 1
یلإ دـئاع  هتاذ  ریمـض  لوألا  یلع  هتلع و  لقعت  ببـسب  هسفن  لقعت  اضیأ  و  هناحبـس - هتایلجت  اـضیأ  هتـالوقعم  هناحبـس و  قحلا  یلجت 

هدق س  یلجتلا ، هیلع  لادلا  یلجتملا 
الثم ینثت  ول  هسفنب و  ررکتی  ینثتی و ال  یـشلا ء ال  نإف  لقع  فلأ  یف  ناک  ول  دـحاو و  لوقعملا  تالوقعملا و  هیلجت  نأل  کلذ  و  - 2

زکرملا کلذ  یلإ  تهتنا  راطقأ  فاصنأک  سوفنلا  لوقعلا و  زکرمک و  لوقعملاف  اهقحاول - هداملاب و  يدارفألا  ددـعتلا  وأ  ادارفأ  راص 
لاعتملا و قحلا  لوقعم  وه  لب  هترانإ  لاعفلا و  لقعلا  هناعإب  هکردت  سفنلا  تناک  نإ  دحاو و  سفنلا  لوقعم  لاعفلا و  لقعلا  لوقعمف 

هدق س  ءاش ، امب  الإ  هملع  نم  یشب ء  نوطیحی  ال 
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ام ملعتلاک و  تایاغلا  هذـه  يدابم  یف  هب - ههبـشتم  نکت  مل  نإ  هلداع و  هلقاع  اـهنوک  یه  اـهتایاغ و  یف  هب  اهبـشت  هیریخلا  اـهلامعأ  و 
لسنلا ثرحلا و  داسفلا و  نوکلا و  ءاقبتسا  یف  اضیأ  هب  اهبشت  اهلیعافأ  لعفت  و  اهتاکیرحت - كرحت  امنإ   (1) هیهلإلا سوفنلا  هلکاش و 

هیوق و هیدادعتسا  لاوحأ  یه  امنإ  اهیدابم  نأل  اهیدابم  نود  اهلیعافأ  تایاغ  یف  هب  ههبـشتم  هیتابنلا  هیناویحلا و  يوقلا  نوک  یف  هلعلا  و 
لاـمکلاب فوصوملا  وـه  یلوـألا  هلعلا  هیلعف و   (2) تـالامک اـهتایاغ  هیوقلا و  هیدادعتـسالا  لاوحـألا  هطلاـخم  نع  هزنم  قلطملا  ریخلا 

.همالک یهتنا  هیئدبملا  تادادعتسالا  یف  هب  هبشتی  نأ  عنتما  هیئاغلا و  تالامکلا  یف  هب  هبشتی  نأ  زاجف  قلطملا  یلعفلا 

هرکذت

امک ایدـحأت  ایلقع  امظن  اهمظن  امیکح و  اـطبر  ضعبب  اهـضعب  تادوجوملا  فارطأ  تطبر  دـق  هیناـبرلا  هیاـنعلا  هیهلـإلا و  همکحلا  نإ 
وحن عوزن  تالولعملا  هلبج  یف  تزکتراف  یناوث  اهنم  ـالوأ و  اـهنم  تـالولعم و  اهـضعب  ناـک  اـمل  تادوجوملا  نأ  نم  هلیبس  انحـضوأ 

دالوألا و یلع  تاهمألا  ءابآلا و  یف  کلذ  دـجوی  امک  اهتالولعم  یلع  هفوطع  هفأر و  اهتالع  هلبج  یف  تلعج  اهیلإ و  قایتشا  اهتالع و 
انرشأ ام  کلذ  یف  رـسلا  ءایوقألا و  هنواعم  یلإ  ءافعـضلا  هجاح  هدشل  کلذ  و  ءافعـضلا - یلع  ءایوقألا  نم  راغـصلا و  یلع  رابکلا  نم 

جاتحم و لک  لاح  اذکه  و  اهلولعمل - مامت  اهنأک  هلعلا  نأ  هتلع و  نم  ءزج  هنأک  لولعملا  نأ  سنجلا و  یلع  نحی  سنجلا  نأ  نم  هیلإ 
.هیلع هلضف  نم  دوجی  همحری و  ینغلا  هیلإ و  قاتشی  ینغلاب و  ثبشتی  ریقفلاف  هیلإ  جاتحم 

یه یتلا  هیهلإلا  هیلکلا  سفنلا  یه  اهل و  ندـبک  ملاعلا  عیمج  ناک  هطیحلا و  هیلکلا و  اهل  یتلا  هیوبنلا  هیولولا و  سوفنلا  اهب  دارملا  - 1
مث هیهلإ - هیلک  هیـسدق  هقطان  هیناویح  هیـسح  هیتابن  هیمان  هعبرأ  یلإ  سفنلا  مسق  ثیح  یلع ع  ءایلوألا  دیـس  ثیدح  یف  سوفنلا  هعبار 

هدق س  روهشم ، ثیدحلا  اهنم و  هدحاو  لک  مکح  رکذ ع 
وه ءاقبلا و  لکلا  قشع  یلاعت و  هللا  هفـص  وه  ءانغلا و  لکلا  بلط  لیبقلا  اذـه  نمف  يدابملا  كرتا  تایاغلا و  ذـخ  لیق  اـنه  نم  و  - 2
نأب ملعلا  راعـشتسالا و  یف  لامکلا  نأ  الإ  هقاشع  لکلاف  تافـصلا  یقاب  یف  اذـکه  هللا و  هفـص  یه  هینادرفلا و  لکلا  قشع  هللا و  هفص 

هدق س  تسیچ ،  باتفاک  نیا  زا  لفاغ  باتفآ و  رد  دنود  یم  همیسارس  هرذ  رازه  نیدنچ  اذ - ام  كردملا 
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هبعشتم هبحملا  ماسقأ و  قشعلا  نأ  ملعا  و 

هراشا

.صاخشألا عاونألا و  رثکت  بسح  یصحت  هریثک ال  تابوبحملا  و 

دافسلا حاکنلل و  هیناویحلا  سوفنلا  هبحم  هبحملا  عاونأ  نمف 

.عونلا ظفح  لسنلا و  ءاقب  همکح  نم  هیف  امل 

تاسائرلل ءاسؤرلا  هبحم  اهنم  و 

اهیف همکحلا  مهسوفن و  یف  زوکرم  مهعابط  یف  لوبجم  یـش ء  اهنأک  اهیلع  مهتظفاحم  اهموسرل و  مهتاعارم  اهبلط و  یلع  مهـصرح  و 
هعانصلاب لعافلا  و  هیعیبطلا - لاعفألا  دیلقت  هلزنمب  هیرایتخالا  لاعفألا  نإف  اهریخـست  تحت  یتلا  اهاوق  یلع  سفنلل   (1) ءالعتسالا بلط 

امل سوفنلا  هلبج  یف  هزکترم  هعفرلا  ولعلا و  هبحم  نکی  مل  ولف  هعیبطلاب - هبشت  هعنصلا  لیق  اذهل  هزیرغلاب و  لعافلل  هتعنـص  یف  يذتحی 
.کلذ یف  صرحلا  دیدش  ناک  امل  هموق و  یف  اعاطم  اسیئر  هنوک  سانلا  رثکأ  بحأ 

نیلومتملا راجتلا و  هبحم  اهنم  و 

یف زوکرم  مهعئابط  یف  لوبجم  یـش ء  هنأک  اـهنازتخا  هعتمـألا و  دوقنلا و  ظـفح  راـخدالا و  عمجلا و  یلع  مهـصرح  لاـملا و  بسکل 
.مهدعب یتأی  نم  مهریغل و  حالصلا  نم  هیف  امل  مهسوفن 

اهنیودت مولعلا و  جارختسال  ءامکحلا  ءاملعلا و  هبحم  اهنم  و 

لوبجم یش ء  هنأک  نیدعتسملا - یلع  اهراهظإ  نیملعتملل و  اهمیلعت  اهرارسأ و  فشک  اهضماوغ و  نع  ثحبلا  اهرشن و  بتکلا و  یف 
اهثعب (2) و  سوفنلا ءایحإ  نم  هیف  امل  مهسوفن  یف  زوکرم  مهعابط  یف 

سوفنلاف دبهفـسألا  رونلاب  نویقارـشإلا  اهامـس  اذل  مشحلا و  مدـخلا و  هبحاص  تناک  نإ  سوفنلا  هلبج  یف  ناک  اذإ  اهیف  هیمللا  يأ  - 1
لـکألا و قشعک  رخآ  قـشعب  قـشعلا  اذـه  نع  تسلتخا  هیلـصألا و  هرطفلا  نم  تجرخ  اـهنأک  هقحلا  هساـئرلا  بلط  نع  تجرخ  یتـلا 

هدق س  هرکذ ، ام  هببس  اضیأ  اذه  ناک  نإ  هقحلا و  ریغ  هسائرلا  قشع  وأ  امهوحن  برشلا و 
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لک هطبغلا  هقیقحلاب  المع و  املع و  هلإلاب  هبشتلا  یه  هفسلفلا  اولاق  امک  املع  هلإلاب  هبشتلا  نم  هیقیقحلا  مولعلا  جارختـسا  یف  امل  و  - 2
یلاعت لاق  امک  هقلخلل  يوصقلا  هیاغلا  یه  هفرعملا  هبیرقلا و  کلت  يدابم  هقطانلا و  سفنلا  یه  يربکلا و  هتیآ  هللااب و  ملعلا  یف  هطبغلا 

هدق س  فرعأ ، یکل  قلخلا  تقلخ 
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.نایسنلا مون  هلفغلا و  هدقر  نم  اههیبنت  هعیبطلا و  ربق  هلاهجلا و  توم  نم 

مهعئانص راهظإ  یف  عانصلا  هبحم  اهنم  و 

.مهلاوحأ ماظتنا  قلخلا و  هحلصم  نم  هیف  امل  مهل  يزیرغ  یش ء  هنأک  اهنییزت  اهنیسحت و  یلإ  مهقوش  اهمیمتت و  یلع  مهصرح  و 

یفصأ فطلأ و  اهتابوغرم  اهتابوبحم و  تناک  یلعأ  فرشأ و  تناک  املک  سوفنلا  نأ  ملعا  و 

هوق ثلاثلا  هیمنتلا و  هوق  یناثلا  هیذغتلا و  هوق  اهدحأ  هثالث  اهـسوءر  هیتابنلا  يوقلا  نأ  رمألا  اذه  یلع  کهبنی  يذلا  یهبأ و  نیزأ و  و 
روضح یلإ  اهقوش  أدبم  وه  هیذـغملا و  هوقلاب  صتخی  اهدـحأ   (1) هثالث ماسقأ  یلع  هیتابنلا  يوقلاب  صاخلا  قشعلا  کلذـکف  دـیلوتلا 

یلإ اهقوش  أدبم  وه  هیمنملا و  هوقلاب  صتخی  یناثلا  هتعیبط و  یلإ  هتلاحتـسا  دعب  يذـغتملا  یف  هئاقب  هیلإ و  هداملا  هجاح  دـنع  ءاذـغلا -
لثم نئاکلا  إدبم  هئیهت  یلإ  اهقوش  أدبم  وه  هدلوملا و  هوقلاب  صتخی  ثلاثلا  و  يذتغملا - راطقأ  یف  هبسانتملا  هیعیبطلا  هدایزلا  لیصحت 

.هعون نم  هیف  وه  يذلا 

ضارغأ تایاغل و  یه  لب  فازج  وأ  قافتا  درجم  نع  هرداص  تسیل  هیتابنلا  سفنلا  يوق  نع  هرداـصلا  لـیعافألا  هذـه  نأ  نیبلا  نم  و 
تایاغلا و کلتل  هقشاع  نذإ  یهف  اهیف  دوصق  لویم و  نع  هرداص  اهنأ  ملعی  اهیف  لمأت  نم  لک  اهعئابطل و  هقفاوم  تاریخ  اهل و  همئالم 

.لعفلا یلإ  هوقلا  نع  لامکلا و  یلإ  صقنلا  نع  اهایإ  هجرخم  اهل و  هلمکم  اهیدابمل و  هممتم  یه 

هیتابنلا ثالثلا  یه  هیناوهشلا و  اهاوق  ضعب  نع  ردصت  اهتدجو  تابنلا  سفن  نم  فرـشأ  هسفن  يذلا  ناویحلا  يوق  یلإ  ترظن  اذإ  مث 
فطلأ و هجو  یلع  نکل  تاـبنلا  یف  نوکت  یتـلا  ثـالثلا  يوقلا  کـلت  نع  ردـصی  اـم  دـیلوتلا - هوق  هیمنتلا و  هوق  هیذـغتلا و  هوـق  نم 

هماع یف  هوقلا  هذـه  قوشعم  سیل  اقوش و  اقـشع و  روهمجلا  دـنع  تادوجوملا  رهظأ  هیناویحلا  هیناوهـشلا  هوقلا  نـأل  کـلذ  و  یهبأ -
هوقلا قشع  نأ  الإ  اهنیعب  هیتابنلا  يوقلا  قوشعم  الإ  قطانلا  يوس  ام  ناویحلا 

نوکیف لعفلا  عماجی  فاصتالا  ینعمب  لوبقلا  ذإ  لعافلا  ماـسقنا  بسحب  تلق  تئـش  نإ  لـباقلا و  ماـسقنا  بسحب  مسقنی  قشعلاـف  - 1
هیضرألا و هیوامسلا و  یلإ  هکرحلا  ماسقناک  نوکی  لوألا  یلع  لعافلا و  ماسقناب  هیدارإلا  هیرـسقلا و  هیعیبطلا و  یلإ  هکرحلا  ماسقناک 

هدق س  هینامسجلا ، هیناسفنلا و 
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عامجلا و لکألا و  هنع  ردصی  امنإف  هیناویحلا - هوقلا  قشع  امأ  نودأ و  یندأ و  عونب  یعیبط و  عونب  الإ  لیعافألا  اهنع  ردصی  هیتابنلا ال 
نم لامعتـساب  لمکأ و  قوش  متأ و  هذـل  لـضفأ و  نسحأ و  ذـخأم  فطلأ و  (1) و  یلعأ عونب  رایتخالا و  هدارـإلا و  وحن  یلع  دـیلوتلا 
هوق نإف  هعیبطلا  لعف  نم  لضفأ  سحلا  لعف  سحلا و  لعف  نم  لـضفأ  لـیختلا  لـعف  نأ  یف  ههبـش  ـال  و  لـیختلا - نم  هناـعإ  سحلا و 

لایخلا و اهظفحی  ماد  ام  مدعلا  داسفلا و  نع  هنمآ  اهتارودک  نع  هیفاص  یناملظلا  ملاعلا  اذه  نع  هدرجم  هقشعی  ام  هروص  لانی  لایخلا 
هروص لانت  سحلا  هوق  اذـک  داسفلا و  وحن  یلع  تلاز ال  تباغ و  لخاد  وأ  جراـخ  نم  لـغاش  ببـسب  اـهنع  تلهذ  اذإـف  اـهیلإ  تفتلی 
رحب یف  هقرغتـسم  اـهنوکلف  هعیبطلا  اـمأ  اهعـضوب و  هداـملا  روضح  اـهیف  طرتشی  هنأ  ـالإ  هداـملا  نع  هعزتنم  اـهل  هقوشعملا  هسوسحملا 

مادـعألا هیناملظلا و  هیـشغألاب  هطولخم  الإ  اهتاذ  دـنع  هراضحإ  هوجولا و  نم  هجوب  هداملا  نع  اـهقوشعم  دـیرجت  اـهنکمی  ـال  یلویهلا 
.اهریغ هیذغألا و  نم  هلانی  ام  تاذل  اهتاذل و  هقرغملا  هینالویهلا 

عم تابنلا  تاقوشعم  نم  فرـشأ  رونأ و  هتاقوشعم  و  تابنلا - لیعافأ  نم  نسحأ  لضفأ و  هلیعافأ  تناک  نإ  قطاـنلا و  ریغ  ناویحلا  مث 
هزوف مدـع  لقاعلا و  ناویحلا  هبتر  نع  هتبتر  طاطحنال  هنأ  ـالإ  تملع  اـمک  بضغلا  نود  هوهـشلاب  قلعتی  اـمیف  اـمهنیب  هکرتشم  اـهنوک 
هیاغلا یقیقحلا و  ریخلا  یلقعلا و  ضرغلا  كاردإب  دعـسی  هیلقعلا ال  تایاغلا  هیلکلا و  رومألا  یلع  عالطالا  اهب  عقی  یتلا  هیقطنلا  هوقلاب 

هلکاشم هیناوهـشلا - هتوق  هیف  تراص  کلذـلف  هینافلا  تاذـللا  هیئزجلا و  رومألا  لین  یلع  روصقم  هقوش  لب  لاعفألا  نم  لعف  یف  هیلکلا 
.یئزجلا قشعلا  یصخشلا و  ضرغلا  هذه  یلع  هراصتقا  یف  هیتابنلا  هوقلل 

ناویحلا یف  هیعوزنلا  هوقلا  ناـکمل  تاـبنلا - قشع  نم  فـطلأ  یلعأ و  ناوـیحلا  قـشع  راـص  اـمنإ  لـیختلا  نم  هناـعإ  هلوـق و  یلإ  - 1
یف لاصولا  لینلا و  راص  لیختلا  سحلا و  لامعتـساب  ذـلأ و  فطلأ و  اهقـشع  راصف  قوشلا  عوزنلاـب و  هعوفـشم  هیف  ثـالثلا  تراـصف 

فطلألا و  تاذـلاب - لیختملا  هدوجوب  هرم  تاذـلاب و  سوسحملا  هدوجوب  هرم  یعیبطلا و  هدوجوب  هقوشعم  لاـنی  هرم  ذإ  رفوأ  ناویحلا 
هدق س  لوألا ، نم 
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(1) لجأ لعاف  نم  ردصی  رمأ  کلذف  ماظنلا  حالصإ  عاونألا و  هتادأ  صاخـشألا و  هیعبت  نم  هتاوهـش  هلاعفأ و  یلع  بترتی  يذلا  امأ  و 
.ماظن دوجأ  بیترت و  مکحأ  یلع  قئالخلا  رومأل  نیربدملا  هتکئالم  هللا و  هیانعب  طونی  یهبأ و  عفرأ و  هیاغل  یلعأ  و 

هدایزب اهیلإ  هفیرشلا  هوقلا  کلت  مامـضناب  تزاف  فرـشلا - یف  اهنم  یلعأ  هوق  هیناویحلا  يوقلا  نم  هدحاو  لک  یلإ  تمـضنا  اذإ  امأ  و 
اهدارفناب و اهل  نوکی  ام  یلع  هلزنم  عفرأ  هعفنم و  مکحأ  هیاغ و  مودأ  اهنع  هزراـبلا  اـهلاعفأ  کلذـب  ریـصی  یتح  هنیز  ءاـهب و  نسح و 

لک ذإ  ضرغلا  یلإ  ءاهتنالا  یف  یخوتلا  هلوهـس  ذـخأملا و  فطل  قاـفتالا و  نسحب  هدـشلا و  هوقلاـب و  وأ  ددـعلاب  اـمإ   (2) اراثآ رثکأ 
نم یندألا  لبقیف  تاداضملا  ررـض  عفد  تادسفملا و  رورـشلا و  نع  هبیذـهت  هتیوقت و  لفاسلا و  دـییأت  یلع  هوق  اهل  اهیلاع  نم  دـحاو 

.قنور لامک و  هدایز  یلعألا 

دییأتک ءاهبلا  هنیزلا و  ءانـسلا و  نسحلا و  اهدیفی  امم  ضارغألا  هوجو  یف  اهایإ  اهمادختـسا  لفاسألل و  یلاعألا  تافیرـصت  کلذک  و 
لوبذـلا و یف  اهاهتنم  یلإ  غولبلا  نود  اهتدام  صقنی  نأ  نم  اهنع  هیناویحلا  هیبضغلا  بذ  هیتاـبنلا و  هوقلا  ناویحلا  نم  هیناوهـشلا  هوقلا 

لجأل اهـضارغأ و  یف  اهب  هناعتـسالا  یف  ءاهبلا  هفاطللا و  اـهل  اـهتدافإک  اهدـصاقم و  یف  هیناویحلل  هیقطنلا  هوقلا  قیفوتک  رارـضتسالا و 
روط هبـش  یلإ  همیهبلا  کلـسم  نع  اهلاعفأ  یف  اهروط  يدـعتی  دـق  ثیحب  ناسنإلا  یف  یتلا  هیقوشلا - هیـسحلا و  هوقلا  دـجوت  ام  کلذ 

.هیلقعلا هوقلا  حیرص  الإ  اهاطاعتی  یعاود ال  اضارغأ و  اهلیعافأ  یف  یطاعتی  دق  هیولعلا و  هکئالملا 

عامجلا لکألا و  لیختلا و  ساسحإلاک و  تالاعفنا  لاعفأ و  هیناویحلا  هسفن  درفم  نع  ردصی  دق  هنأ  ناسنإلا  نم  دهاشی  ام  کلذ  لاثم 
سانلا و لذارأ  نأش  وه  امک  هیلقعلا  هفیرـشلا  سفنلا  ریبدـت  تحت  عقی  مل  اذإ  یندأ  سخأ و  عونب  کلذ  لک  ءادـعألا  عم  هبراـحملا  و 

نم هیقطنلا  سفنلا  هرواجمب  تبستکا  اذإ  امأ  عابسلا و  مئاهبلاب و  هبشلا  بیرق  مه  نیذلا  مهینادأ 

هدق س  هذه ، ولتی  اصوصخم  الصف  هل  دقع  دق  هدق  فنصملا  عونلا و  بر  وه  و  - 1
هدق س  فیکلاب ، وأ  مکلاب  يأ  هوقلاب  وأ  ددعلاب  امإ  اراثآ  لمکأ  لاقی و  نأ  یلوألا  - 2
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ام تاسوسحملا  نم  یلقعلا  ناسنإلا  رثأتـسیف  یلعأ  فرـشأ و  متأ و  مکحأ و  عونب  لیعافألا  هذه  اهنع  ردصیف  فطللا  رونلا و  ءاهبلا و 
تاریخلا و بلط  یف  صخـشلل  ءاقبإ  هیهلإلا و  تاعاطلا  لعف  یف  ندبلل  هیوقت  کلذب  ادصاق  بیکرت  لدعأ  جازم و  فرـشأ  یلع  ناک 

حیرـص هیـضتقی  ام  کلذب - یهاضی  داکی  یتح  هبقاعلا  یف  هعفان  هفیطل  رومأ  یف  هلیختملا  هتوقب  فرـصتی  کلذـک  و  لئاضفلا - ءانتقا 
.ددعلا یلع  هبلغلا  بولطملاب و  رفظلا  اهعم  لهسی  الیح  هیبضغلا  هوقلا  لامعتسا  یف  لاتحی  نافرعلا و  لقعلا و 

هیرکفلا هتوق  هیلقعلا  هتوق  فیرـصتک  هیناویحلا  هیقطنلا و  نم  كارتشا  بسحب  اهـضعب  لاعفأ  راثآ و  هتاذ  رهوج  نع  اضیأ  رهظی  دـق  و 
تایداملا نم  عزتنیل  هیـسحلا  هوقل  اهفیرـصتک  هیدـحلا و  هیناهربلا و  يداـبملا  یطـسولا و  دودـحلا  بلط  هقیقدـلا و  تاطابنتـسالا  یف 

یتح هلیختملا  هوقلاب  هیلقع  اروص  هیلک و  ارومأ  هیـصخشلا  تایئزجلا  کلتل  ءارقتـسالا  هقیرطب  عزتنی  یتح  هیئزجلا  هسوسحملا  اهروص 
يدابملا هیجراـخلا و  تادوجوملا  لوصأ  هیلقعلا و  قئاـقحلا  كاردإ  نم  هضرغ  لاـنی  اـهیناوث و  یلإ  تـالوقعملا  لـئاوأ  نم  لـصوتی 

لین هذللا و  درجم  لجأل  هعماجملا  هعضابملا و  هیناوهشلا  هوقلا  هفیلکتک  یـش ء و  لک  عجرم  يدابملا و  أدبم  وه  ام  نافرع  هیـسدقلا و 
یناسنإلا عونلا  ینعأ  اهلـضفأ  اصوصخ  عاونألا و  ظفح  لسنلا و  ثرحلا و  ءاقبتـسا  یف  یلوـألا  هلعلاـب  هبـشتلل  لـب  هیناویحلا - هوهـشلا 

هجولا یلع  لب  قفتا  فیک  ـال  هیذـغألا  لواـنت  اـهایإ  هفیلکتک  و  داـسجألا - داوملا و  هدـبز  بیکرتلا و  قلخلا و  ملاـع  هرمث  وه  يذـلا 
یف اهلامحأ  و  اهلاقثأل - هلماحلا  سفنلل  هرخـسملا  هعیبطلا  هناعإ  هبوکرملا و  هبادلا  فلعک  نکل  هذللا و  لین  یلإ  دصقلا  نم  بوصألا 

هنیدم نع  بذلا  لجأل  لاجرلا  همواقم  لاتقلا و  هرـشابم  و  لاطبألا - هعزانم  هیبضغلا  هوقلا  هفیلکتک  هللا و  یلإ  هرجاهملا  هرخآلا و  رفس 
.هحلاص همأ  هلضاف و 

یلإ قایتشالا  توملا و  بح  یلعألا و  إلملاب  لاصتالا - تالوقعملا و  روصت  لـثم  هیلقعلا  هتوق  میمـص  نع  لـیعافأ  هنم  ردـصی  دـق  و 
نمحرلا هرواجم  ناوضرلا و  باب  عرق  هرخآلا و  رادلا 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


169 ص :

ذخأملا اذه  نم  هیلکلا  اهتاربدم  هیتابنلا و  هیناویحلا و  مانصألا  لثم  یه  یتلا  هقرافملا  روصلا  تابثإ  یلع  هیبنتلا  یف  ( 19  ) لصفلا

توافت یلإ  هیقطنلا و  سفنلا  دـح  یلإ  هیناویحلا - هیتابنلا و  سوفنلا  دودـح  نم  هتایقرت  ناسنإلا و  بتارم  یف  تربدـت  اذإ  کـنأ  ملعا 
برشلا و لکألا و  هذل  الإ  کلذ  یف  هل  ضرغ  بضغلا و ال  هوهشلا و  لعف  لعفی  سانلا ال  ضعب  نإ  ثیح  مهـضارغأ  یف  رـشبلا  دارفأ 
- کـلذ عـیمج  یف  ظـحلی  نأ  ریغ  نم  دـقحلا  ظـیغلا و  نع  یفـشتلا  ماـقتنالا و  درجم  یلع  رفظلا  ودـعلا و  یلع  هبلغلا  هذـل  حاـکنلا و 

یف هینابرلا  هیانعلا  نم  یلصألا  ضرغلا  نأ  یناهربلا - جهنلا  یلقعلا و  رظنلاب  ءامکحلا  دنع  مولعم  هنأ  عم  هیلقع  هیاغ  هیمکح و  هحلصم 
هیئزجلا اهضارغأ  هب  تلـصح  (1) و  اهتاکرح هیلإ  تهتنا  ام  درجم  یلع  اروصقم  سیل  هیناویحلا - رعاشملا  هیتاـبنلا و  يوقلا  هذـه  قلخ 

ریخلا یلإ  ءاهتنالا  مامتلا و  هجو  یلع  ماظنلا  لوصح  عاونألا و  ءاقب  یه  ضارغألا و  کـلت  نم  عفرأ  يرخأ  ضارغأ  یلإ  اـهتیدأتل  لـب 
هیتابنلا هیدامجلا و  عئابطلا  لیعافأ  یلإ  ترظن  اذإ  مث  هقطانلا  هسفن  ولعل  لـماکلا  ناـسنإلا  هدـصقی  اـمک  یلعـألا  توکلملا  یـصقألا و 

سیل یتلا  تاناویحلا  هجرد  نم  نودأ  اهتجرد  نوکل  کلذـب  اهروعـش  مدـع  عم  لکلا  هحلـصم  ماظنلا و  نسح  یلإ  هیدؤم - اهتدـجو 
عئابطلا کلت  نم  لکل  نأ  قیقدـلا  رظنلا  اذـه  نم  ملعف  هیئزجلا - اهتوهـش  مئـالی  اـم  لیـصحت  ـالإ  اـهنم  لـیعافألا  رودـص  یف  اهدـصق 

یتلا هیئزجلا  هیناویحلا  سوفنلا  قوف  ماظنلا و  هحلصم  نم  اهلیعافأ  یلع  بترتی  امب  روعشلا  همیدعلا  اهعئابط  قوف  رخآ  اربدم  هینامسجلا 
ضارغأل هیـسدق  تاکرحم  هیلقع و  تاربدـم  هلاحم  یهف ال  هلئازلا  هلیحتـسملا  اهتاذـل  هیئزجلا و  اهتایوه  مئالی  امب  ـالإ  اـهل  روعـش  ـال 

هوقب لماکلا  ناسنإلا  لعفف  هیولع 

هلوق انه و  هیعوزن  ذإ ال  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  ام  الإ  تسیل  طابهإلا  یف  الثم  ردملا  هعیبط  هیاغ  نأل  هیعیبطلا  يوقلا  یلإ  هبـسنلاب  اذـه  - 1
تایاغ اهنأ  الإ  هکرحلا  هلجأل  ام  ینعمب  تایاغ  اهلف  اـهیف  هیعوزنلا  دوجوب  هقطاـنلا  ریغ  تاـناویحلا  یلإ  هبـسنلاب  اهـضارغأ  هب  تلـصح 

هدق س  هیئزج ، هیمهو 
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کلت تاکیرحت  یف  هیلقعلا  تاربدملا  کلت  لعفل  هاضم  هیناسفنلا  هیعیبطلا و  يوقلا  کیرحت  ندبلا و  ریبدت  یف  هفیرـشلا  هیلاعلا  هسفن 
رئاس یف  کلذـک  اهیف و  عوقولا  دـنع  زایحألا  کلت  یف  اهتانیکـست  اهنع و  جورخلا  دـنع  هصوصخملا  اهنکامأ  یلإ  هینامـسجلا  عئابطلا 

لاعفألا هذه  يرجم  يرجی  ام  و  لاثمألل - اهدیلوت  اهوشن و  راجـشألا و  هیذغت  ءاملا و  دیربت  رانلا و  نیخـست  نم  هصوصخملا  اهلیعافأ 
يوقلا و یندأ  نم  جردـتی  قیفوتلا  هدـعاس  اذإ  ناسنإلا  نأ  امکف  هیلکلا  عفانملا  همیظعلا و  تاریخلا  یلإ  هیدؤملا  عئابطلا  نع  هرداـصلا 

هوقل رخآ  لامک  لینب  زوفلا  یلإ  هب  غلب  یندأ  هوق  لـک  لاـمک  یفوتـسا  اذإ  ثیح  یعیبطلا  بیترتلا  یلع  يوقلا  فرـشأ  یلإ  اهـضارغأ 
یلکلا ضرغلا  لینب  زاف  يذلا  یهلإلا  یلقعلا  رهوجلا  یلإ  یهتنی  یتح  ضرغ  یلإ  ضرغ  نم  هوق و  یلإ  هوق  نم  یقرتی  اذـکه  یلعأ و 
ملاعلا لاح  اذـکهف  هتقاط  بسح  یلع  المع  املع و  اهتایاغ  اـهیدابم و  ملاـعلا و  ءازجأـب  هتطاـحإل  یمظعلا  هجهبلا  يولعلا و  رورـسلا  و 

(1) ریبکلا

نم ءزج  لک  نأل  دـحاو  دـحاو  لک  لاحک  لب  هلماکلا  داحآلا  لاحک  انه  لکلا  لاـحف  ٍهَدِـحاو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  ـال  ْمُکُْقلَخ َو  اـم  - 1
هـصرع رد  شتردق  لامک  زأ  رم - امک  هرون  لوفأ  مدـع  یلاعت و  هللا  ضیف  عاطقنا  مدـعل  باوبألا  باب  هروص  یـستکی  علخی و  داوملا 

هربقم ناک  الإ و  ضرـألا  یف  عضوم  ـال  همـصعلا ع :  لـهأ  ثیداـحأ  یف  یمدآ و  كاـخ  فک  ره  یلیلخ  شتآ  فت  ره  مدـق  کـلم 
هلـسلسلا یف  اذـه  نأل  اهیلإ  هلوحت  ملاعلا و  بارخ  یمظعلا و  همایقلا  يربکلا و  تایاغلا  یلإ  لکلا  لوصو  اذـه  مداصی  ـال  ناـسنإلل و 

تناک یتلا  رـصانعلا  نوکی  نأ  مداصی  اذـه ال  هیاغلا و  یلإ  لوحتی  هدـسج  یتح  هنإف  لـماکلا  ناـسنإلا  لوصو  یف  يرت  اـمک  هیلوطلا 
تایاغلا اذـک  هیهانتم و  ریغ  تناک  امل  تائیغملاف  هبـسحب  یـش ء  لک  ءاـعو  اـضیأ  و  يدـس - كرتت  ـال  دـعب و  هکرحتم  هراونأ  طـبهم 
هریخألا هیاغلا  یلإ  لصت  هیهانتم  ریغ  هیعوأ  یف  هیلوط  هیضرع و  هیرهوج  هیضرع و  هیعضو  ریغ  هیعـضو و  هیهانتم  ریغ  یتش  تاکرحتف 

هدق س  اهل ، یطبارلا  اهدوجو  رابتعاب  هریخألا  هیاغلا  هدحو  عم  تایاغلا - اذک  انلق و  امنإ  دوجلا و  ضیفلا و  ماود  مداصی  الف 
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اهنأ امک  اهتاقبط و  یلع  هیلقع  اهـضعب  اهتاجرد و  یلع  هیناسفن  اهـضعب  اـهبتارم و  یلع  هیعیبط  اهـضعب  هبترتم  ءازجأ  یلع  هلامتـشا  یف 
هذـللا و یف  هبترتم  کلذـکف  سخأ  نودأ و  اهـضعب  لضفأ و  فرـشأ و  اهـضعب  هلیـضفلا - فرـشلاب و  رهاوجلا  تاوذـلا و  یف  هبترتم 

رهاوجلا تابوبحمف  یعیبطلا - لیملا  باب  نم  اهـضعب  هیـسح و  هیناویح  اهـضعب  هیلایخ و  هیناویح  اهـضعب  هیلقع و  اهـضعب  هذلف  هجهبلا 
راونأل مهتظحالم  یف  نییهلإلا  قاشعلا  نیبرقملا و  هکئالملل  ام  اهالعأ  ماسجألا و  یف  هیراسلا  عئابطلل  ام  اهاندأف  هبترتم  اهنأ  ـالإ  هننفتم 
وحن هکرحتم  عئابطلا  هذـه  عیمج  نأ  هیرهوجلا و  اهتاکرح  هیمـسجلا و  عئابطلا  ددـجت  یلع  نیهاربلا  اـنمقأ  دـق  هلـالج و  هللا و  لاـمج 

هتکرح یف  جردـتی  يذـلا  ناـسنإلاک  جـیردتلا  یلع  يولعلا  لزنملا  یلقعلا و  ملاـعلا  یلإ  هیمـسجلا  طـبهم  نم  هیقترم  یلعـألا  إدـبملا 
ناسنإلل امک  یعیبط  رمع  ملاعلل  رمعلا و  هدم  یف  لماکلا  لقعلا  دـح  یلإ  هفطنلا  دـح  نم  و  اهالعأ - یلإ  لزانملا  نودأ  نم  هیرهوجلا 

َناک ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُجُْرعَت  یلاعت  هلوق  نم  لـیزنتلا  هب  قطن  اـمک   (1) هنس فلأ  نیـسمخ  نم  وحن  یلع  یعیبطلا  هرمع  و 
ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرادْقِم 

ناسحلا هجوألل  نایتفلا  ءافرظلا و  قشع  رکذ  یف  ( 20  ) لصفلا

قشعلا اذه  یف  ءامکحلا  ءارآ  فلتخا  هنأ  ملعا 

هراشا

- مومذم وأ  دومحم  حیبق  وأ  نسح  هنأ  هتیهام و  و 

هلیذر هنأ  رکذ  همذ و  نم  مهنمف 

نیلطعملا نیلاطبلا و  لعف  نم  هنإ  لاق  هیواسم و  رکذ  و 

ءاضقنا دعب  لوقن  وأ  ددـعلا  اذـه  عون  دارملا  نأ  هتبلا  تفرع  لاحلا  هیلج  کل  انفـشک  امل  هنأ  الإ  ددـعلا  هجو  کلذ  لیبق  انبتک  دـق  - 1
یف مات  ریغت  لصح  امل  عدصلا  تاذ  ضرألا  عجرلا و  تاذ  ءامسلا  نأل  سأر  نم  اعزج  عوجرلا  هروک و  هرود و  لکل  یتلا  هدملا  هذه 
رخآ ملاع  هنأک  ناک  نیناحألا  تاقوألا و  یف  يری  امم  رثکأ  نیناوقلا  بادـآلا و  یف  اهـضراوع و  تاـبکرملا و  اـهمزاول و  عاـضوألا و 

ام هدحاو و  هلإ  نیرباغلا  یف  هلإ و  نیرئاعلا  یف  هلإ و  ضرألا  یف  هلإ و  ءامسلا  یف  يذلا  وه  هنأ  لاعفألا و  دیحوت  یضتقمب  لکلا  نکل 
هدق س  هدحاو ، الإ  انرمأ 
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هیناسفن هلیضف  هنإ  لاق  نم  مهنم  و 

- هتیاغ فرش  هلهأ و  نساحم  رکذ  هحدم و  و 

هتیهام یلع  فقی  مل  نم  مهنم  و 

- هتیاغ هیناعم و  بابسأ  هللع و  و 

معز نم  مهنم  و 

یناسفن ضرم  هنأ 

هنإ لاق  نم  مهنم  و 

.یهلإ نونج 

قیقدلا رظنلا  هیلع  لدی  يذلا  و 

دیدـشلا ذاذـتلالا  ینعأ  قشعلا  اذـه  نأ  هیمکحلا  اهتایاغ  هیلاعلا و  اهیدابم  هیلکلا و  اهبابـسأ  نع  رومـألا  هظحـالم  قینـألا و  جـهنملا  و 
یلع ادوجوم  ناک  امل  بیکرتلا  هدوج  ءاضعألا و  بسانت  هفیطللا و  لئامـشلا  هیف  دجو  نمل  هطرفملا  هبحملا  هلیمجلا و  هروصلا  نسحب 
اهیلع بترتی  یتلا  هیهلإلا  عاضوألا  هلمج  نم  هلاحم  وهف ال  عنـصت  فلکت و  ریغ  نم  ممألا  رثکأ  سوفن  یف  هیعیبطلا  رومـألا  دوجو  وحن 

.هفیرش تایاغ  لجأل  هلضاف  دابم  نم  عقو  دق  امیس و  ادومحم  انسحتسم  نوکی  نأ  دب  الف  مکحلا  حلاصملا و 

لهأ سرافلا و  لهأ  لثم  تایـضایرلا  بادآلا و  و  هفیطللا - عئانـصلا  مولعلا و  میلعت  اهل  یتلا  ممألا  سوفن  رثکأ  دجن  انألف  يدابملا  امأ 
- فیطللا قشعلا  اذه  نع  هیلاخ  ریغ  هنـسحلا  بادآلا  هفیطللا و  عئانـصلا  هقیقدلا و  مولعلا  مهیف  موق  لک  مورلا و  ماشلا و  لهأ  قارعلا و 

ایلاخ همیحر  سفن  فاص و  نهذ  قیقد و  عبط  فیطل و  بلق  هل  نمم  ادحأ  دجن  مل  نحن  بوبحملا و  لئامـش  ناسحتـسا  هؤشنم  يذلا 
.هرمع تاقوأ  یف  هبحملا  هذه  نع 

اذـه نع  هیلاخ  جـنزلا  كرتلا و  بارعألا و  دارکألا و  نم  هیفاـجلا  عئاـبطلا  هیـساقلا و  بولقلا  هظیلغلا و  سوفنلا  رئاـس  اندـجو  نکل  و 
رئاس عابط  یف  امک  دافـسلا  حاکنلل و  ابلط  لاجرلل  ءاـسنلا  هبحم  ءاـسنلل و  لاـجرلا  هبحم  یلع  مهرثکأ  رـصتقا  اـمنإ  هبحملا و  نم  عونلا 

سنجلاب و اهتایلویه  یف  روصلا  ظفح  لسنلا و  ءاقبإ  هعیبطلا  یف  اـهنم  ضرغلا  دافـسلا و  جاودزـالا و  بح  اـهیف  هزکترملا  تاـناویحلا 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


.هلاحتسالا نالیسلا و  همئاد  صاخشألا  تناک  ذإ  عونلا 

مهبیذهت نایبصلا و  هیبرت  ناملغلا و  بیدأت  نم  هیلع  بترت  املف  عبطلا - هفاطل  يوذ  ءافرظلا و  یف  دوجوملا  قشعلا  اذه  یف  هیاغلا  امأ  و 
هدیمحلا بادآلا  هقیقدلا و  عئانصلا  اهریغ و  هسدنهلا و  نایبلا و  هغللا و  وحنلاک و  هیئزجلا - مولعلا  مهمیلعت  و 
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کلذ ریغ  یلإ  هیورملا  ثیداحألا  هبیرغلا و  تایاکحلا  رابخألا و  صصقلا و  مهمیلعت  هبیطلا و  تامغنلا  هنوزوملا و  هفیطللا  راعشألا  و 
نیداتـسألا و میلعت  یلإ  نوجاتحم  دـعب  مهف  تاهمألا  ءابآلا و  هیبرت  نع  اونغتـسا  اذإ  نایبصلا - لافطألا و  نإف  هیناسفنلا  تالامکلا  نم 

لاجرلا سوفن  یف  هینابرلا  هیانعلا  تدـجوأ  کلذ  لحأ  نمف  فطعتلا  قافـشإلا و  رظنب  مهیلإ  مهتاـفتلا  مههجوت و  نسح  و  نیملعملا -
لیمکت مهبیذـهت و  مهبیدأت و  یلإ  مهل  ایعاد  کـلذ  نوکیل  هوجولا - ناـسحلا  ناـملغلل  هبحم  اقـشعت و  ناـیبصلا و  یف  هبغر  نیغلاـبلا 

ءافرظلا و رثکأ  یف  هبحملا  هبغرلا و  هذـه  هللا  قلخ  امل  الإ  مهـسوفن و  داجیإ  یف  هدوصقملا  تاـیاغلا  یلإ  مهغیلبت  هصقاـنلا و  مهـسوفن 
هدـئاف نم  هیفاجلا  هیـساقلا و ال  ریغ  هقیقرلا  بولقلا  هفیطللا و  سوفنلا  یف  یناسفنلا  قشعلا  اذـه  زاکترا  یف  دـب  الف  ءابه  اثبع و  ءاملعلا 

.هحیحص هیاغ  هیمکح و 

لـئاضفلا و هلمج  نم  ادودـعم  ناـسنإلا  یف  قشعلا  اذـه  دوجو  نوکی  هلاـحم  ـالف  اـهانرکذ  یتلا  تاـیاغلا  هذـه  بترت  دـهاشن  نحن  و 
دحاو مه  الإ  هیوایندلا  مومهلا  عیمج  نع  هغراف  سفنلا  كرتی  قشعلا  اذـه  نإ  يرمعل  تائیـسلا و  لئاذرلا و  هلمج  نم  تانـسحملا ال 
هلوقب هیلإ  راشأ  ثیح  هلالج  هللا و  لامج  راثآ  نم  رثک  هیف  یناسنإ  لامج  هیؤر  یلإ  قایتشالا  وه  ادحاو  امه  مومهلا  لعجی  ثیح  نمف 

- رخآلا قلخلا  نم  دارملا  ناک  ءاوس  َنیِِقلاْخلا  ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  هلوق - ٍمیِْوقَت و  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل 
اهتافص سفنلل و  قباطم  هیف  امب  ندبلا  و  هقیقحلا - لاثم  هروصلا  نطابلا و  ناونع  رهاظلا  نأل  هقطانلا  سفنلا  وأ  هلماکلا  هرهاظلا  روصلا 

.هقیقحلا هرطنق  زاجملا  و 

قوشعملا و لئامش  ناسحتسا  لب  هیناویحلا  هوهـشلا  طارفإ  هؤدبم  نکی  مل  اذإ  یناسنإلا  صخـشلل  یناسفنلا  قشعلا  اذه  کلذ  لجأل  و 
ققری وه  لئاضفلا و  هلمج  نم  دودـعم  هلالد  هجنغ و  هلاـعفأ و  هتاـکرح و  بساـنت  هقـالخأ و  نسح  هجازم و  لادـتعا  هبیکرت و  هدوج 

قشعلاب و ءادتبالا  یف   (1) مهیدیرم خـیاشملا  رمأ  کلذ  لجأل  هفیرـشلا و  رومألا  كاردإ  یلع  سفنلا  هبنی  نهذـلا و  یکذـی  بلقلا و 
یف ببس  یف  وأ  فیفعلا  قشعلا  لیق 

اذه نم  هیعرـشلا  تاضایرلا  دعب  وأ  هبذجلا  دعب  یعیبطلا  نوکلا  ملاع  تایهتـشم  نع  سفنلا  دـی  عازتنا  یف  يوقأ  اببـس  نوری  ذإ ال  - 1
- یناسارخ قشعلا  هدوجو  یلإ  ءامیإ  ءافرعلا  ضعب  لاق  ثیحب  ضحم  قشع  وه  يذـلا  راطعلا  نیدـلا  دـیرف  خیـشلا  لاق  اذـهل  قشعلا و 

تلق نإ  تسین  دروخ  رد  یمدآ  زج  ار  درد  تسین  درد  تسه و  قشع  ارنایسدق  هب  قاشع  همه  زأ  درد  هرذ  هب  قافآ  همه  زأ  قشع  هرذ 
نوبلصتم خماشلا  لصألا  اذهب  نولغوتم و  عمجلا  اذه  یف  مهنم  نوققحملا  هقیرطلا و  هعیرشلا و  عاضوأ  نیب  قیفوتلا  نومزتلی  خیاشملا 

- یهنلا رمألا و  عامتجا  اوزوج  مهلعل  اهقئاقد و  اهزومر و  نم  هصخر  اودجو  مهلعل  تلق  هرهطملا - هعیرـشلا  قفاوی  فیک  رمألا  اذه  و 
ریغلا لام  یف  فرـصت  هنیعب  جورخلا  اذـه  نـأل  هنع  یهنم  هب و  رومأـم  هبوضغملا  رادـلا  نم  جورخلاـف  هعرـشتملا  نم  ریثک  هزوج  اـمک 

عراـشلل بوـلطم  ضوـغبم و  دـحاو  یـشف ء  رم  اـم  ریظن  هنع  یهنم  هب و  رومأـم  هأرملا  جرف  نـم  هتفـشح  ینازلا  جارخإ  هـنذإ و  نودـب 
هدق س  رارسألاب ، ملاعلا  وه  یلاعت  هللا  هعضوم و  یلإ  لوکوم  هطسب  نیتهج و  نم  سدقملا 
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رابخألا یف  بلقلا و  ریونت  سفنلا و  فیطلت 

لامجلا بحی  لیمج  هللا  نإ  : 

.ادیهش تام  تام  متک و  فع و  قشع و  نم  لیق  و 

یه ثیح  نم  هلاعفأ  هتافـص و  هللا و  هبحم  وه  یقیقحلا  قشعلا  يزاجم و  یقیقح و  یلإ  مسقنی  یناسنإلا  قشعلا  نأ  ماـقملا  لیـصفت  و 
رهوجلا یف  قوشعملا  قشاعلا  سفن  هلکاشم  هؤدبم  نوکی  يذـلا  وه  یناسفنلا  یناویح و  یلإ  یناسفن و  یلإ  مسقنی  يزاجملا  هلاعفأ و 

هذـل بلط  هیندـب و  هوهـش  هؤدـبم  نوکی  يذـلا  وه  یناویحلا  هسفن و  نع  هرداص  راثآ  اهنأل  قوشعملا  لئامـشب  هباـجعإ  رثکأ  نوکی  و 
سفنلا و هفاطل  هیضتقی  امم  لوألا  هیندب و  رومأ  اهنأل  هئاضعأ  لاکشإ  هنول و  قوشعملا و  رهاظب  قشاعلا  باجعإ  رثکأ  نوکی  هیمیهب و 

هوقلل هیناویحلا  هوقلا  مادختـسا  هیف  هیلع و  صرحلا  روجفلل و  انراقم  رثکألا  یف  نوکی  هرامألا و  سفنلا  هیـضتقی  امم  یناثلا  اـهتافص و 
نع ایفتخم  اینطاب  ائیـش  بلطت  اهنأک  رکف  بلق و  هقر  ءاکب و  نزح و  دجو و  تاذ  هقیـش  هنیل  سفنلا  لعجی  هنإف  لوألا  فالخب  هقطانلا 

اهقوشعم يوس  امع  ضرعت  هیویندلا و  لغاوشلا  نع  عطقنتف  ساوحلا 
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یلإ جاتحی  هنإف ال  هریغ  نم  هبحاص  یلع  لهسأ  یقیقحلا  قوشعملا  یلع  لابقإلا  نوکی  کلذ  لجألف  ادحاو  امه  مومهلا  عیمج  هلعاج 
.دحاو یلإ  دحاو  نع  بغری  لب  هریثک  ءایشأ  نع  عاطقنالا 

طـسوتی یتلا  لئاضفلا  نم  هنأ  الإ  لئاضفلا  هلمج  نم  ادودعم  ناک  نإ  قشعلا و  اذـه  نأ  ماقملا  اذـه  یف  هیلع  هیبنتلا  بجی  يذـلا  نکل 
یف قالطإلا  یلع  هفیرـش  هدومحم  نوکت  لئاضفلا ال  اذـه  لثم  هیناویحلا و  سفنلا  نیب  ضحملا و  قرافملا  لقعلا  نیب  اهب  فوصوملا 

ینافرعلا و كولـسلا  طساوأ  یف  هبحملا  هذه  لامعتـسا  یغبنی  لب  سانلا  نم  دحأ  لک  نم  لاوحألا و  نم  لاح  لک  یلع  و  تقو - لک 
سفنلا لامکتـسا  دـنع  امأ  هیناویحلا و  تاوهـشلا  رحب  نع  اهجارخإ  هعیبطلا و  هدـقر  هلفغلا و  مون  نع  اههیبنت  سفنلا و  قیقرت  لاح  یف 

- لاغتـشالا کلذ  دـنع  اهل  یغبنی  الف  سدـقلا  ملاعب  لاصتالا  هکلم  اذ  هیلکلا  مولعلاب  اطیحم  لعفلاب  القع  اهتروریـص  هیهلإلا و  مولعلاب 
هرطنق زاجملا  لیق  اذـهل  ماقملا و  اذـه  نم  عفرأ  راـص  اـهماقم  نـأل  هیرـشبلا  هفیطللا  لئامـشلا  هیمخللا و  هنـسحملا  روصلا  هذـه  قشعب 

نم ادودـعم  اـحیبق  نوـکی  يرخأ  هراـت  هنم  روـبعلا  عـقو  اـم  یلإ  عوجرلاـف  هقیقحلا  ملاـع  یلإ  هرطنقلا  نم  روـبعلا  عـقو  اذإ  هـقیقحلا و 
قـشعلا هبتـشی  هنأ  ههج  نم  وأ  هانرکذ - يذلا  ببـسلا  اذه  نم  همذ  قشعلا و  حدم  یف  لئاوألا  فالتخا  نوکی  نأ  دـعبی  و ال  لئاذرلا -

بیکرتلا هدوج  لاکـشألا و  نسح  جازملا و  لادـتعا  ءاضعألا و  بسانتل  اهناسحتـسا - سفنلا و  هفاطل  هؤشنم  يذـلا  یناسفنلا  فیفعلا 
.هیناوهشلا هوقلا  دارفأ  اهأشنت  یتلا  هیمیهبلا - هوهشلاب 

نیلاطبلا لعف  نم  قشعلا  اذه  نأ  یلإ  اوبهذ  نیذلا  امأ  و 

رهظ و  ساوحلل - یلجت  ام  الإ  رومـألا  نم  نوفرعی  ـال  هفیطللا و  رارـسألا  هیفخلا و  رومـألاب  مهل  هربخ  ـال  مهنـألف  ممهلا  یغراـفلا   (1)
.همیظع هیاغ  هلیلج و  همکحل  الإ  سوفنلا  هلبج  یف  ائیش  قلخی  یلاعت ال  هللا  نأ  اوملعی  مل  هرهاظلا و  رعاشملل 

الف هیویندلا  رومألاب  لاغتـشالا  نم  ریخ  یقیقحلا  لامکلا  دادعتـسا  بابرأ  یف  لیطعت  بر  هنأ  یلع  نیقـشاعلا  لعف  نم  لیطعتلا  لب  - 1
هدق س  هیلحتلا ، هیفکی  لب  هیلختلا  یلإ  هبحاص  جاتحی 
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یناسفن ضرم  هنإ  اولاق  نیذلا  امأ  و 

رتاوت دسجلا و  لوبذ  ندبلا و  لوحن  لیللا و  رهس  نم  قاشعلل  ضرعی  ام  اوأر  مهنأ  لجأ  نم  کلذ  اولاق  امنإف  یهلإ  نونج  هنإ  اولاق  وأ 
سیل ءادوسلا و  هرملا  ءالیتسا  و  جازملا - داسف  هأدـبم  نأ  اونظف  یـضرملل  ضرعی  اـم  لـثم  ءادعـصلا  ساـفنألا  نویعلا و  روغ  ضبنلا و 

رمأ یف  لمأتلا  رکفلا و  مئاد  ناک  نم  نإف  ندبلا  یف  ترثأ  مث  الوأ  سفنلا  نم  تأدتبا  تالاحلا  کلت  نإف  سکعلاب  رمألا  لب  کلذک 
هرارح هیغامدلا  تاکرحلا  هرثک  نم  ثعبنی  غامدـلا و  بناج  یلإ  هیندـبلا   (1) يوقلا تفرصنا  هیف  قارغتـسالا  و  مامتهالا - ریثک  ینطاب 

ءادوسلا یلإ  مدلا  لیحتـسی  ءاضعألا و  یلع  فافجلا  سبیلا و  یلوتـسیف  هحلاصلا  تاسومیکلا  ینفت  هبطرلا و  طالخألا  قرحت  هدیدش 
.ایلوخیلاملا هنم  دلوتی  امبر  و 

نم هیف  مه  امم  نوءربیف  اهنوقسی  هبرش  و ال  نوجلاعی - ءاود  اودجی  مل  مهنأ  لجأ  نم  اولاق  امنإف  یهلإ  نونج  هنأ  اومعز  نیذلا  اذک  و 
نیینانویلا ءابطألا  ءامکحلا و  بأد  ناک  اذکه  هنهکلا و  نیینابهرلا و  نم  یقرلا  و  هقدصلا - هالـصلاب و  ءاعدـلا هللا  الإ  يولبلا  هنحملا و 

انابرق اوبرق  هقدصلا و  هالـصلاب و  اورمأ  مهتدابع و  لکیه  یلإ  هولمح  هنم  اوسئی  وأ  لیلع  هجلاعم  وأ  ضیرم  هاوادـم  مهایعأ  اذإ  اوناکف 
.ایهلإ انونج  ضرملا  ایهلإ و  ابط  کلذ  اومس  ضیرملا  ئرب  اذإف  ءافشلاب  هللا  اوعدی  نأ  مهنابهر  مهرابحأ و  مهئاعد و  لهأ  اولأس  و 

سفنلا یف  بلاغ  ءاوه  قشعلا  نإ  لاق  نم  مهنم  و 

.(3) سنجلا یف  هلثامم  هروص  وحن  وأ   (2) دسجلا یف  لکاشم  عبط  وحن 

هدالولا دنع  علاطلا  هقفاوم  هؤشنم  لاق  نم  مهنم  و 

لاوحألا و ضعب  یف  نیقفتم  ناجربلا  نوکی  وأ  دـحاو  بکوک  نیعلاطلا  بحاص  ناـک  وأ  هتجرد  علاـطلا و  یف  اـقفتا  نیـصخش  لـکف 
قشاعتلا امهنیب  عقو  نومجنملا  هفرع  امم  کلذ  لکاش  ام  وأ  تاثلثملاک  راظنألا 

س هیلإ ، لکلا  هجوتل  قیطی  ذإ ال  قرتحی  طارفإب و  غامدـلا  فجیف  اهلاعفأ  هلآ  یه  یتلا  هیزیرغلا  هرارحلا  اذـک  اهمودـخمل و  اـعبت  - 1
هدق

يذلا عبطلا  کلذکف  اهـسفن  عبط  سفنلا  قشعی  امکف  هقـشاعلا  سفنلا  هب  قلعت  يذلا  عبطلاک  عبطلا  اذـه  نوکیف  هوحن  اجازم و  يأ  - 2
هدق س  الثم ، اجازم  هلکاشی 

هدق س  یقطنملا ، يوغللا ال  سنجلا  هب  دارملا  - 3
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داحتالا یلإ  قوشلا  طارفإ  وه  قشعلا  نإ  لاق  نم  مهنم  و 

دق داحتالا  نإف  داحتالا  بورـض  يأ  نم  داحتالا  اذـه  نأل  لیـصفت  یلإ  جاتحی  لمجم  مالک  هنأ  الإ  انـسح - ناـک  نإ  لوقلا و  اذـه  و 
یندـب نیب  لاصتالا  عوقو  ضرف  ول  مث  سوفنلا - قح  یف  روصتی  کلذ  سیل  طالتخالا و  جازتمـالاب و  کـلذ  نیمـسجلا و  نیب  نوکی 
تافـص نم  رم  امک  قشعلا  نأل  دوصقملا  لصحی  مل  کلذب  نأ  انیقی  ملعف  مونلا  وأ   (1) لوهذلا هلفغلا و  هلاح  یف  قوشعملا  قشاعلا و 
داحتا نم  لوقعملا  لقعلا و  ثحابم  یف  هانیب  يذـلا  وه  داحتالا  ینعم  نم  حـصی  روصتی و  يذـلا  لب  مارجـألا  تافـص  نم  ـال  سوفنلا 
سفنلا هروریـص  حـصی  ینعملا  اذـه  یلعف  لعفلاب  سوسحملا  هروصب  هساسحلا  سفنلا  داحتا  لـعفلاب و  لـقعلا  هروصب  هلقاـعلا  سفنلا 

هلاکـشأ و یف  رکذلا  رکفلا و  هدـش  راظنألا و  دراوت  (2) و  تادهاشملا ررکت  دعب  کلذ  اهقوشعم و  هروصب  هدحتم  صخـشل  هقـشاعلا 
دحأل قبی  مل  ثیحب  هقیرط  انققح  هلیبس و  انحـضوأ  امم  اذـه  قشاعلا و  تاذ  یف  هعردـتم  هرـضاح  هتروص  الثمتم  ریـصی  یتح  هلئامش 

.هیف راکنإلا  لاجم  ءایکزألا  نم 

ثیحب قشعلا  یف  اقرغتـسم  نیناحألا  ضعب  یف  ناک  يرماعلا  نونجم  نأ  يور  امک  کلذ  یلع  لدی  ام  قاشعلا  تایاکح  یف  عقو  دق  و 
و هلصاحلا - هروصلا  وه  هقیقحلاب  قشعلا  نإف  کقشعب  ینغ  کنع  یل  لاق  اهیلإ و  تفتلا  امف  یلیل  انأ  نونجم  ای  هتدان  هتبیبح و  تءاج 

جرخ ام  هیملعلا ال  هروصلا  سفن  وه  تاذـلاب  مولعملا  نأ  امک  ضرعلاب  هروصلا ال  وذ  وه  یجراخلا و  رمألا  تاذـلاب ال  هقوشعملا  یه 
راضحتـسالا دنع  کلذ  لک  سوسحملا  هروصب  ساحلا  رهوجلا  داحتا  لوقعملا و  هروصب  لقاعلا  داحتا  حص  نیبت و  اذإ  روصتلا و  نع 

همسج و روضح  یلإ  کلذ  دعب  رقتفی  مل  ثیحب  هقوشعم  هروصب  قشاعلا  سفن  داحتا  حص  دقف  قبـس  امک  هیوقلا  هدهاشملا  دیدشلا و 
رعاش لاق  امک  هصخش  نم  هدافتسالا 

س دوصقملا ، امهیأ  هنأ  نم  لاحلا  هیلج  فشکنی  یناحورلا  لاصتالا  نع  ینامـسجلا  لاصتالا  كاکفنا  هلاـح  یف  ذإ  هب  دـیق  اـمنإ  - 1
هدق

هدق س  هتاکردم ، عیمج  یلع  روصلا  هذه  رثأ  هنأل  داحتالا  هکلم  یعدتسی  هنأ  الإ  هرم  هدهاشمب  لصح  نإ  داحتالا و  نإ  ینعی  - 2
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اندب انللح   (1) ناحور نحنانأ  يوهأ  نم  يوهأ و  نم  انأ 

انترصبأ هترصبأ  اذإ  هترصبأ و  ینترصبأ  اذإف 

امأ هیناسفنلا و  لاوحألا  هیناحورلا و  رومـألا  هیـصاخ  نم  کـلذ  اـنققح و  اـمک  ـالإ  روصتی  ـال  نیئیـشلا  نیب  داـحتالا  نأ  یفخی  ـال  مث 
یف لاصو  دجوی  نأ ال  قیقحتلا  لب  ریغ  هسامملا ال  هجزامملا و  هرواجملا و  لب  هجوب  داحتالا  اهیف  نکمی  الف  تاینامسجلا  ماسجألا و 

.نیتهج نم  کلذ  ادبأ و  هأشنلا  هذه  یف  تاذ  یلإ  تاذ  لصی  و ال  ملاعلا - اذه 

هنع قرافم  هبحاص  نع  دوقفم  هنم  ءزج  لک  نأل  دقفلا - هبیغلاب و  بوشم  هنأ  ملع  هرمأ  ققح  اذإ  لصتملا  دحاولا  مسجلا  نأ  امهادحا 
یف حطـس  ثدح  لاخ و ال  ءاضف  نیابم و ال  مسج  ءازجألا  کلت  نیب  لخدی  مل  امل  هنأ  الإ  لاصفنالا - نیع  هئازجأ  نیب  لاصتالا  اذهف 
مدع نم  کلذک  هتاذ  دـح  یف  مسجلا  لاح  ناک  اذإف  هرثکلا  نع  هصلاخ  هدـحو  اهتدـحو  تسیل  هدـحاو و  هلـصتم  اهنإ  لیق  اهلالخ -

.ء یش  نیب  هنیب و  لاصولا  عقی  وأ  رخآ  یش ء  هب  دحتی  فیکف  هدحولا  روضحلا و 

هقیقح نع  جراخ  حطسلا  امهنم و  نیحطسلا  یقالت  وحنب  الإ  نیمـسجلا  نیب  هلـصولا  نکمی  انرکذ ال  امع  رظنلا  عطق  عم  هنأ  يرخألا  و 
وأ همسج  وأ  هسفن  امإ  یـشلا ء  کلذ  نأل  قوشعملل  يذلا  مسجلا  تاذ  یلإ  بحملا  نم  یـش ء  لوصو  نکمی  نذإف ال  هتاذ  مسجلا و 

یقالتلا نیمـسجلا و  نیب  لخادتلا  هلاحتـسال  یناثلا  اذک  ضرعلا و  لاقتنا  هلاحتـسال  لاحم  ثلاثلا  هندب و  وأ  هسفن  ضراوع  نم  ضرع 
ضرف ول  سوفنلا  نم  اسفن  نأل  لاحم  اضیأ  وهف  لوألا  امأ  هلیلغ و  يوری  لاصولا و ال  بلاط  ـالیلع  یفـشی  ـال  تاـیاهنلا  فارطـألاب و 

وه نیسفن و  اذ  دحاو  ندب  ریصی  نأ  ذئنیح  مزلیف  اهل  اسفن  تناکل  ندبب  اهتاذ  یف  اهلاصتا 

انم دحاو  ققحت  ندب  يأ  یفف  اندحتا  ثیح  انأ  دارأ - هنأ  باوجلا  نییندب و  لح  دـحاو  حور  نحن  لاقی  نأ  یغبنی  هنأ  مهوتی  امبر  - 1
لح هنأ  اومعزت  اضیأ ال  هندـب  یف  هحور و  یحور  نأل  اضیأ  هحور  لب  هدـحو  یحور  هیف  لح  هنأ  یندـب  یف  اومعزت  الف  رخـآلا  ققحت 

انتاذـب ـال  ندـبلا  اـنللح  اـننوک  لاـح  هینینثـالا  فـصوب  ناـحور  نحن  اـضیأ  یحور و  هحور  نـأل  اـضیأ  یحور  لـب  هدـحو  هحور  هیف 
هدق س  هیناحورلا ،
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اذإف هعم  هتبحص  سلجم  یف  روضحلا  هقوشعم و  نم  وندلا  وه  هانمتم و  هیاغ  تناک  ام  هل  قفتا  اذإ  قشاعلا  نإ   (1) کلذ لجأل  عنتمم و 
سلجملا یلخ  کلذ و  لهس  اذإف  دحأ  روضح  ریغ  نم  هعم  هبحاصملا  هولخلا و  ینمت  وه  کلذ و  قوف  یعدی  ینمتملا  اذه  هل  لصح 

عم یغبنی و  ام  رثکأ  حراوجلا  عیمجب  مازتلالا  دحاو و  فاحل  یف  لوخدـلا  ینمت  کلذ  رـسیت  نإف  لیبقتلا  هقناعملا و  ینمت  رایغألا  نع 
.مهلئاق لاق  امک  بارطضالا  قوشلا و  دادزا  لب  تناک  امک  سفنلا  هقرح  و  هلاحب - قوشلا  هلک  کلذ 

ینادت قانعلا  دعب  له  اهیلإهقوشم و  دعب  سفنلا  اهقناعأ و 

ناجیهلا نم  یقلأ  ام  دادزیف  یترارح  لوزت  یک  اهاف  مثلأ  و 

نادحتی ناحورلا  يری  نأ  يوس  هلیلغ  یفشی  سیل  يداؤف  نأک 

ملاـع یف  دـجوی  ـال  لـب و  ندـبلا  نم  یـش ء  ـال  محللا و  ـال  مظعلا و  وه  سیل  هقیقحلا  یف  بوـبحملا  نأ  کـلذ  یف  یمللا  ببـسلا  و 
ملاعلا اذه  ریغ  یف  هدوجوم  هیناحور  هروص  لب  هاوهت  سفنلا و  هقاتشت  ام  ماسجألا 

تادوجولا توافتل  تاقوشعملا  توافت  نأ  یف  ( 21  ) لصفلا

موـلعلا و یف  اـهتاجرد  دوـجولا و  یف  اـهبتارم  فـالتخا  بسح  هننفتم  اـهتاقوشعم  هـفلتخم و  عئاـبطلا  سوـفنلا و  تاـبوبحم  نأ  مـلعا 
اهسوسحمب الإ  ذتلی  ساوحلا ال  نم  هساح  لک  اهلکاشی و  اهـسناجی و  امب  الإ  لمکتـست - يوقلا ال  نم  هوق  لک  نأ  کلذ  فراعملا و 

تاوصألا یلإ  الإ  قاتشت  ال  هعماسلا - هوقلا  اذک  اهسنج و  نم  اهنأل  ءاوضألا  ناولألا و  یلإ  الإ  قاتـشت  هرـصابلا ال  هوقلاف  اهب  صتخملا 
جازملل و همئالملا  موعطلاب  هقئاذلا  حـئاورلاب و  هماشلا  ذـتلت  سایقلا  اذـه  یلع  هلـضافلا و  هبـسنلا  یلع  ناک  ام  الإ  ذلتـسی  معنلا و ال  و 

همئالملا تاسوململاب  هسماللا 

سفن بولطملا  لـب  هماقتـسالا  نکمتلا و  وحنب  بلاـطلا  سفن  یف  یتـلا  هیناـحورلا  هروصلاـب  داـحتالا  وه  بولطملا  نأ  لـجأل  يأ  - 1
هدق س  تاذلاب ، هدوصقم  تسیل  ذإ  تالوصولا  هذه  يدجی  عجنی و ال  ریغ ال  بلاطلا ال 
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هنطاـبلا و يوقلا  نم  هوق  لـک  ساـیق  اذـکه  اـهب و  لمکتـست  یتح  تاداـضتملا  فارطأ  نیب  لادـتعالا  دـح  یف  نوکی  یتلا  اـهجازمل 
عون نم  نوـکی  یه  رم  اـمک  هساـح  هوـق  لـک  اذـک  هیلع و  يوـقی  اـم  سنج  نم  هوـق  لـک  ذإ  هیلقعلا  هیناـسفنلا و  هیعیبـطلا و  هرهاـظلا 
یلإ صقنلا  نم  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهلجأل  جرخت  اهب و  لمکتـست  کلذ  لجألف  اهتالوقعم  لیبق  نم  هلقاـع  هوق  لـک  اهـسوسحم و 

.ارارم تملع  امک  اهب  هدحتم  اهایإ  هرئاس  لامکلا 

دادعتـسالا و هجو  یلع  سانجألا  عاونألا و  نم  ملاعلا - یف  اـم  عیمج  نم  هعومجم  تاذ   (1) هنأک تانوکملا  هلمج  نم  ناسنإلا  نإ  مث 
هیف دجوی  هیعیبطلا  هیـسفنلا و  هیلقعلا و  ملاوعلا  نم  ملاع  تاقبطلا و  نم  هقبط  و  تادوجوملا - سانجأ  نم  سنج  لک  نأ  ینعمب  هوقلا 

ءایشألا تاناصقن  عومجم  یلع  المتشم  هنوکل  ناسنإلاف  هلامک  یلإ  قاتشم  صقان  لک  لامکتسالل و  دعتـسم  ءادتبالا  یف  صقان  یش ء 
قح یف  الإ  مامتلا  هجو  یلع  اهلک  ءایشألا  تالامک  دجوی  ماعلا و ال  ناکمإلاب  تالامکلا  لکل  عماج  وه  ام  یلإ  هلکب  قاتـشی  مرج  الف 
یف هدـعب  هرکذ و  لـج  قحلا  وه  ءاـفرعلا  لـمکلل و  اـقوشعم  نوکی  نأـب  ءایـشألا  قحأ  اذـهل  ینـسحلا و  ءامـسألا  نم  هل  اـمل  يراـبلا -

تاوامسلا و یسرکلا و  شرعلا و  نم  هئامسأ  یلاعت و  هللا  تافص  رهاظم  یلع  هلامتشال  هلکب  ملاعلا  عومجم  ناسنإلا  قشع  هیقاقحتـسا 
هضفلا و بهذـلا و  نم  هیندـعملا  رهاوجلا  تاتابنلا و  تاناویحلا و  عاونأ  نم  اـهیلع  اـهیف و  اـمب  ضرـألا  موجنلا و  رمقلا و  سمـشلا و 

اهریغ بهشلا و  قوربلا و  جولثلا و  راطمألا و  و  بحـسلا - حایرلا و  نم  وجلا  یف  نوکتی  ام  بئاجعلا و  نم  اهیف  ام  راحبلا و  امهریغ و 
هفیرـشلا و عئاـبطلا  هیئزجلا و  هیلکلا و  سوـفنلا  لوـقعلا و  نم  اـهتایاغ  تاـکرحلا و  کـلت  يداـبم  هیلفـسلا و  هیوـلعلا و  تاـکرحلا  و 
هلامک و نسح  یف  اهبیترت  اهعضو و  هیفیکب  فراعلا  هیلإ  رظانلا  ریحتی  ثیحب  ماظن  دوجأ  بیترت و  نسحأ  یلع  کلذ  لک  هسیـسخلا -

.هماظن

ناسنإلا وه  يذلا  مظعألا  هرهظم  هرکذ و  لج  هلإلا  ینعأ  نیرمألا  نیذه  دعب  و 

امک قلطم  لوقب  عاونألا  لک  وه  لعفلاب  ریخأ  عون  لماکلا  ناسنإلاف  الإ  هدادعتسا و  هتوق و  هرمأ و  لوأ  رابتعاب  ناک  ظفل  لامعتـسا  - 1
هدق س  تادوجولا ، لک  هقیقحلا  طیسب  نأ 
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ناسنإلا یئزجلا و  ریغصلا  ملاعلا  الإ  لعفلاب  وأ  هوقلاب  يوقلا  رعاشملا و  عیمج  یلع  لمتـشی  نمل  ابوبحم  نوکی  نأل  قحتـسی  ریبکلا ال 
قشعلا و دتـشی  ام  تانوکملا  نم  یـش ء  یف  دـجوی  کلذ ال  لجأل  ریبکلا و  ملاعلا  وه  هقیقحلا  یف   (1) یلکلا ناسنإلا  نإف  یصخشلا 

ریغ ءاکبلا و  نزحلا و  مغلا و  یلایللا و  رهـس  نم  قاـشعلل  يرتعی  اـم  هیرتعی  ربصلا و  رارقلا و  هنم  بلـسی  ثیحب  هیلإ  یمدـألا  نم  هلولا 
ریغ سیل  هلکب و  هلک  يزاویف  يوقلا  رعاـشملا و  نم  هیف  اـم  تاـبوبحم - عـیمج  هیف  فداـص  ذإ  یناـسنإ  صخـش  ههج  نم  ـالإ  کـلذ 
امإ لقعلا و  الإ  هذلتـسی  الف  لوقعم  اـمإ  هنـأل  هدـحاو  هوق  یهتـشم  ـالإ  هیف  سیل  ملاـعلا  ءازجأ  نم  دـحاو  لـک  نإـف  کلذـک  ناـسنإلا 

رصبلا و الإ  هذلتـسی  الف  ءوضلا  و  نوللا - باب  نم  ناک  نإ  سوسحملا  کلذ  مث  لقعلا  نود  سحلا  الإ  هذلتـسی  الف  فرـص  سوسحم 
نم اهضارعأ  اهرهاوج و  اهتابکرم و  ءایشألا و  تادرفم  هیفف  ناسنإلا  امأف  عمـسلا  الإ  هذلتـسی  الف  فرحلا  توصلا و  باب  نم  ناک  نإ 

.ءاضعألا حراوجلاک و  تاینامسجلا  يوقلا و  هکئالمک  تایناحورلا  و  عستلا - تالوقملا 

يأر نمف  ًهَنِطاب  ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  یلاعت - هلوق  یف  امک  هنطابلا  هرهاظلا و  معنلا  نم  توکلملا  کلملا و  یف  ام  هلمجلاب  و 
هآرم هراثآ و  رهظم  هدجوم و  هعنـص  نم  هیف  يأر  امل  هبحی  هئاقل و  یلإ  قاتـشی  مرج  الف  هعماجلا - هنیدملا  هلماکلا و  هأشنلا  هذـه  لثم 

.هلالج هلامج و 

لاق امک  ناقتإلا  ماکحإلا و  هیاغ  یف  هللا  هقلخ  ملاعلا  نأ  ملعا  هیکملا  تاحوتفلا  یف  یبارعألا  نیدلا  یحم  ققحملا  لماکلا  خیشلا  لاق 
ناسنإلا (2) و  هتروص یلع  مدآ  قلخ  یلاعت  هنأ  ربخأف  ملاـعلا  اذـه  نم  عدـبأ  ناـکمإلا  یف  قبی  مل  هنأ  نم  یلازغلا - دـماح  وبأ  ماـمإلا 

نکی مل  ذإ  هسفنب  هملع  الإ  ملاعلاب  هملع  نکی  مل  ملاعلا و  عومجم 

وه هقیقحلا  یف  هنأب  باجأف  لمکملا  لماکلا  ناسنإلاب  قشعلا  وه  هللا و  قشع  یلإ  هجرد  برقأ  وه  رخآ  قشع  كذوعأ  لـیق  هنأـک  - 1
هدق س  ریبکلا ، ملاعلا 

نإ لاقی  نأ  هوق  یف  ملاعلا  اذـه  نم  عدـبأ  ناکمإلا  یف  قبی  مل  هلوق  نإف  اـمازتلا  اـنه  وأ  رخآ  عضوم  یف  احیرـص  یلازغلا  ربخأ  يأ  - 2
لاق ع يذلا  مدآ  يأ  ملاعلا  عومجم  ناسنإلا  رهظأ و  یناثلا  یهبأ و  ینـسأ و  روصتی و  ام  عدبأ  ناک  قحلا  هروص  یلع  ناک  امل  ملاعلا 
لماکلا و ناـسنإلا  وه  يذـلا  هرـصتخم  لمـشی  ملاـعلا و  عومجم  وه  يذـلا  ریبکلا  ناـسنإلا  لمـشی  هتروص  یلع  مدآ  قلخ  یلاـعت  هنإ 

هدق س  دیحوتلا ، لیبس  وه  ریغصلا و  ناسنإلا 
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بحأف هلامج  الإ  هیف  يأر  امف  هالجم  ناـک  هنیع  یف  رهظأ  اـملف   (1) هتروص یلع  نوکی  نأ  دـب  الف  هتفـص  هلعف و  وه و  الإ  دوجولا  یف 
هعنـصلا لامج  نإف  هللا  لامج  الإ  بحأ  امف  طقف  رظنلا  اذـهب  ملاعلا  بحأ  نمف  لامجلل  بحملا  لیمجلا  وهف  هللا  لامج  ملاعلاف  لامجلا 

.یهتنا هلامج  هروص  هللا و  لامج  ملاعلا  لامجف  هعنصلا  یلإ  هعناص ال  یلإ  الإ  فاضی  ال 

نأ هنیع و  رهظی  اـمب  ـالإ  قحلا  روصتی  نأ   (2) ملاعلل سیل  هریغ  هنیع ال  وهف  روصتملا  روصتی  اـم  لـک  نأ  ملعا  رخآ  عضوم  یف  لاـق  و 
- ناسنإلا هوق  یف  ام  ملاعلا  ریبکلا و  ملاعلا  نم  رـصتخملا  وه  ریغـصلا و  ناسنإلا  هنإف  ملاعلا  عومجم  نع  هرابع  مدآ  وه  يذـلا  ناـسنإلا 

نم هلمحی  اـمب  هحیرـشت و  هتروص و  ثیح  نم  كاردـإلا  هب  طـیحی  مجحلا  ریغـص  ناـسنإلا  مظعلا و  هرثکلا و  كاردإ  یف   (3) هرصح
رهظ (4) و  هتزربأ یتلا  یهلإلا  مسالا  هقیقح  هنم  ءزج  لکل  تطبتراف  هللا  يوس  امم  هنع  جرخ  ام  عیمج  هیف  هللا  بترف  هیناـحورلا  يوقلا 

ءامسألا هب  تطبتراف  اهنع 

هدق س  هیملعلا ، هتروص  قبط  یلع  هروص  ریبکلا و  ناسنإلا  قلخ  هیملعلا و  هروصلا  یه  یلاعت  هتروص  يأ  - 1
نم قحلا  دـهاشی  دوجوم  لک  نأل  تباثلا  هنیع  هیلباق  بسحب  الإ  يأ  هنیع  رهظی  امب  الإ  قحلا  روصتی  يأ ال  اهرـسک  وأ  ماللا  حـتفب  - 2

هدق س  هنیعت ، باجح  ءارو 
هدق س  رکذتف ، باتکلا  مالکلا و  ثحبم  یف  بلطملا  اذه  رم  دق  - 3

لماکلا ناسنإلا  وه  ریخألا و  عونلاف  هل - یبرملا  وه  مسالا  کلذ  هللا و  ءامـسأ  نم  مسال  رهظم  ملاـعلا  نم  دوجوم  لـک  نأ  رم  دـق  - 4
هللا وه  يذـلا  مظعألا  مسالل  هلومـشم  یه  یتلا  ءامـسألا  عومجمل  رهاظم  هعومجمف  مسال  رهظم  هنم  ءزج  لکف  عاونألا  لک  ناـک  اـمل 

رداقلا و همساب  هلماعلا  هتکرحم  كردملا و  همـساب  يرخألا  هرعاشم  عیمـسلا و  همـساب  هعمـس  ریـصبلا و  همـسا  هقیقحب  طبترم  هرـصبف 
هدلوملا روصملا و  همساب  هروصملا  ردقملا و  همساب  هیمانلا  قزارلا و  همساب  هیذاغلا  رهاقلا و  همـساب  هیبضغلا  دیرملا و  همـساب  هیقوشلا 

یف اذـکه  ردـتقملا و  لداـعلا  همـساب  یلمعلا  لـقعلا  مـیکحلا و  مـیلعلا  همـساب  يرظنلا  لـقعلا  هـفیلخ و  ضرـألا  یف  لـعاجلا  همـساب 
هدق س  يرخألا ، تاطابترالا 
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کلذـک هیهلإلا  ءامـسألا  عیمج  نمـضتی  مسالا  اذـه  ناک  ذإ  هللا  مسا  هروص  یلع  مدآ  جرخف  یـش ء  اهنم  هنع  ذـشی  مل  اـهلک  هیهلـإلا 
لوخد اوزوج  امک  ناسنإلا  مسا  هنع  لوزی  هنإف ال  وه  امم  رغصأ  ناک  ول  یناعملا و  عیمج  نمـضتی  هنإف  همرج  رغـص  نإ  (1) و  ناسنإلا
هقیقح اهب  لطبی  یتلا ال  هیـصخشلا  ضراوعلا  نم  ربکلا  رغـصلا و  نأل  لاحملا  لیبق  نم  سیل  کـلذ  نإ  طاـیخلا و  مس  یف   (2) لمجلا
کلذ ناکف  طایخلا  مس  هجولو  نع  قیـضی  ثیحب ال  رغـصلا  نم  نوکی  المج  قلخی  نأ  هحلاص  هردـقلا  اهنع و  هجرخی  ـال  یـشلا ء و 

ءالقعلا یمس  اذهل  ریبکلا و  ملاعلا  قئاقح  عیمج  عمجی  ملاعلا  مرج  نم  همرج  رغص  نإ  ناسنإلا و  کلذک  هنجلا  اولخدی  نأ  مهل  ءاجر 
نم وه  و  مولعملا - روصت  ملعلا  هرـصتخم و  یف  رهظ  دـقف  ملاعلا  یف  رهظ  دـق  الإ و  ینعم  ناکمإلا  یف  قبی  مل  و  اریبک - اـناسنإ  ملاـعلا 

.یهتنا هتروص  یلع  هللا  هقلخ  مدآ  مدآ و  قلخ  اهیلع  هتروص و  هملعف  ملاعلل  هیتاذلا  تافصلا 

هرکذ و لج  هلإلا  قشع  ربکألا  قشعلاف  رغـصألا  طسوألا و  ربکألا و  ءاحنأ  هثالث  یلع  ءایـشألا  تاقوشعم  لکل  عماـجلا  قشعلا  نأ  ملعف 
هنإف ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  یلاعت  هلوق  یف  هیلإ  راشملا  مه  ءالؤه  یلکلا و  ءانفلا  مهل  لصح  نیذـلا  نیلماکلا - نیهلأـتملل  ـالإ  نوکی  ـال  وه 

.دحاو یش ء  نیفرطلا  یف  بوبحملا  بحملاف و  هریغ  هسفن ال  الإ  بجی  ام  هقیقحلا  یف 

یلاعت هلوق  یف  امک  ضرألا  تاوامسلا و  قلخ  یف  امئاد  نیرکفتملا  تادوجوملا  قئاقح  یف  نیرظانلا  ءاملعلا  قشع  طسوألا  و 

اذـهل نایعألا و  عاونألا و  لکل  هیلماشلا  هیلکلا و  هتآرمل  کلذـک  ینـسحلا  ءامـسألل  هیلماشلا  هیلکلا و  هلالجلا  مسال  نأ  اـمک  يأ  - 1
، اهقئاقح دارملاف  ریدقت  يأ  یلع  تادوجوملا و  ءامسأ  هرات  یلاعت و  هللا  ءامسأ  هرات  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  یلاعت َو  هلوق  یف  ءامسألا  لعج 

هدق س 
هردق یلع  زوجی  له  لاقی  ام  یـسوم و  هیؤر  دنع  لبجلا  كاکدناک  لمجلا  اذه  ءانفإ  ناسنإلا و  هینآ  فیعـضت  نع  هیانک  ناک  وأ  - 2

هدق س  هیسدقلا ، همامحلا  هضیب  یف  هزاوج  قحلاف  هضیب  یف  هتلمجب  ملاعلا  لخدی  نأ  یلاعت  هللا 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 217 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

انِقَف َکَناْحبُـس  اًلِطاب  اذـه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  ْمِِهبُونُج َو  یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا 
.لاعفألا هنج  راثآلا و  هیؤر  نع  باجتحالا  هقرفلا و  باذع  وه  ِراَّنلا و  َباذَع 

يذلا هللا  فینصت  عماجلا و  قحلا  باتک  هلک  ملاعلا  هلک و  ریبکلا  ملاع  یف  امم  اجذومنأ  اضیأ  هنوکل  ریغصلا  ناسنإلا  قشع  رغـصألا  و 
یف ربدـت  هیف و  لمأت  نمف  نیبملا  باتکلا  تایآ  هیف  هرـصتخم  هعومجم  ناسنإلا  باتک  و  هیهلإلا - هیناـعم  هیتاذـلا و  هتـالامک  هیف  زربأ 

ریبکلا باتکلا  یناعم  مکحأ  قفتا و  اذإ  هرارـسأ و  هیناعم و  هتایآ و  ریبکلا و  باتکلا  هعلاطم  هیلع  لهـسی  رابتعالا  رظنب  هیناعم  هتاـیآ و 
هئایض هرون و  هعشأ  تحت  الحمضم  هئایربک  یف  ایوطنم  لکلا  يریف  هتیدحأ  لالج  هللا و  لامج  هعلاطم  یلإ  جورعلا  اهعم  لهسی 

تابوبحملا یف  سانلا  فالتخا  یف  ( 22  ) لصفلا

تقلخ  (1) هیناسنإلا هداملا  نأل  کلذ  رـشبلا و  دارفأ  یف  دـجوی  يذـلا  فالتخالا  لثم  تادوجوملا  عاونأ  نم  عونل  دـجوی  هنأ ال  ملعا 
دح نم  ءاقترالا  هوق  اهیف  تافـصلا و  نم  هفـص  يأب  فاصتالا  روصلا و  نم  هروص  يأ  یلإ  لاقتنالا - دادعتـسا  اـهیف  نوکی  هجو  یلع 
هبتر یف  وـه  نم  مهنم  هیوهـشلا و  سفنلا  هسفن  مئاـهبلا و  هبتر  یف  وـه  نم  مهنمف  نـیبرقملا  هکئـالملا  تاـجرد  یلعأ  یلإ  هـیمیهبلا -

سانجألا هذـه  نم  لـکل  هکئـالملا و  عون  نم  ناـک  نم  مهنم  نیطایـشلا و  لزنم  یف  ناـک  نم  مهنم  هیبضغلا و  سفنلا  هسفن  عابـسلا و 
.هروصحم ریغ  هریثک  عاونأ  هعبرألا 

عابط یف   (2) زکر دق  یلاعت  هللا  نأ  ههباشی و  هلثامی و  ام  دحأ  لک  بوبحم  نأ  تملع  دق  و 

سانجألا یلإ  نطابلا  بسحب  لوحتلل  هیلباقلا  هذـه  ناسنإلا و  یف  رهظی  اـهکارتشا  قحف  هکرتشم  اـهنإ  لاـقی  یتلا  رـصانعلا  هداـم  و  - 1
روط سرفللف  يرخألا  عاونألا  لاعفأ  هلعفب  یکحی  نأ  يداملا  یعیبطلا  ناسنإلا  اذه  نکمی  ثیحب  هداملا  هذه  رهاظ  یلإ  تقاس  هعبرألا 

هدق س  هیلع ، سق  سکعلاب و  هتوص و  رامحلا و  لعف  هنکمی  هادعتی و ال  ال 
امیف نیکمتلا  ماقم  هبحم  یلع  روطفم  و  ءاقبلا - هبحم  یلع  لوبجم  الک  نأ  هببـس  هقوشعمب  قشعلا  نم  فنـص  لک  عبـش  مدع  ینعی  - 2

هدق س  یلاعت ، هللا  تافص  نم  تابثلا  ءاقبلا و  نیولتلا و  نع  صالخلا  هرثأتسا و 
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نوکت نأ  هیناوهـشلا  سفنلا  تـالاح  متأ  اهـصخت و  یتـلا  تـالاحلا  متأ  یلع  ءاـقبلا  نوکلا و  هبحم  سوفنلا  تـالبج  تادوـجوملا و 
لکألل و هقـشاع  ادبأ  یهف  صغنم  قئاع و ال  ریغ  نم  اهـصاخشأ  دوجو  هدام  یه  یتلا  اهتاذلب  عتمتت  اهتاوهـش و  لوانتت  ادـبأ  هدوجوم 

اهیذؤی نمم  همقتنم  اهودـع  یلع  هبلاغ  اهریغ  یلع  هسیئر  هدوجوم  نوکت  نأ  هیبضغلا  سفنلا  تالاح  متأ  نم  اذـکه  ریغ و  عامجلا ال 
.ماقتنالا رهقلل و  هقشاع  ادبأ  یهف  صغنم  قئاع و ال  ریغ  نم 

سیلدـتلا و اهنأش  هیلع  یه  اـم  ریغ  یلع  رومـألل  هرهظم  هبوذـک  هزبرج  هلیحم  هراـکم  نوکت  نأ  هیناطیـشلا  سفنلا  تـالاح  متأ  نم  و 
هلیحلا و رکملل و  هقـشاع  ادـبأ  یهف  قدـصلا  هئیهب  هیهاولا  بیذاـکألا  راـهظإ  قحلا و  هروـص  یف  هلطاـبلا  تامدـقملا  زاربإـب  سیبـلتلا 

.ًاروُرُغ اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  ْمِهیِّنَُمی َو  ْمُهُدِعَی َو  ناطیشلا  هفص  یف  یلاعت  لاق  امک  هلطابلا  ینامألا  هبذاکلا و  دیعاوملا  و  هسوسولا -

دهزت رخآلا و  مویلا  هلـسر و  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمؤت  اهیلع و  یه  ام  یلع  قئاقحلا  فرعت  نأ  هیکلملا  سفنلا  تالاح  متأ  نم  و 
و هیهلإلا - فراعملل  هقـشاع  ادبأ  یهف  هئاضقب  هیـضار  هتوکلم  هللا و  عنـص  یف  رکفتت  هللا و  عم  هاجانملل  هولخلا  یف  بغرت  ایندلا و  یف 

یلإ هیزاجملا  هأشنلا  هذـه  نم  جورخلا  توملل و  هینمتم  ایندـلا  یف  نوکلل  ههراک  هرکذـب  هرورـسم  بجاح  قئاع و  ـالب  هللا  عم  نوکلا 
هلزنمب مه  نیذـلا  رایخألا  نم  سانلا  صاوخ  یف  الإ  دـجوت  لاصخلا ال  هذـه  هئاـقل و  هدـهاشم  هللا و  راوج  یلإ  اـقوشت  هرخـآلا  رادـلا 

مهناهذأ هرودـک  مهتفرعم و  هلقل  لاصخلا  هذـه  روصت  نع  مهماـهفأ  ترـصق  ساـنلا  رثکأ  نیمرکملا و  لـسرلا  نیبرقملا و  هکئـالملا 
مدـلا و محللا و  نم  هبکرملا  نادـبألا  رـصانعلا و  نم  هفلؤملا  هینادـسجلا  حابـشألا  روصلا و  هذـهب  اوضرف  یلویهلا  رحب  یف  اهـسامغنال 

اوُضَر لج َو  زع و  هللا  رکذ  امک  مهسوفن  هءاند  مهرهوج و  صقنل  کلذ  اهعم و  دولخلا  اونمت  اهب  اونأمطا  هیناملظلا و  هنفعلا  طالخألا 
.ینعملا اذه  یف  نآرقلا  نم  هریثک  تایآ  َنُوِلفاغ و  اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  اِهب َو  اوُّنَأَمْطا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلِاب 

ام لان  هیلإ و  لصو  یتم  هنأ  و  نادـقفلا - دـنع  هب  مئاه  هیلإ  قاتـشم  هیویندـلا  ءایـشألا  نم  یـشل ء  بحم  لک  نأ  کیلع  یفخی  ـال  مث 
هیلع و ریغتی  وأ  هلمی  هقرافی و  نأ  هعاـس  وأ  اـموی  دـب  ـال  هنإـف  هبرقب  ذذـلتلا  عاتمتـسالا و  نم  هتجاـح  غلب  هدوصقم و  لـصح  هنم  هاوهی 

هوالحلا کلت  هنع  بهذی 
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اضرم بحملا و  یلع  هفآ  الابو و  بوبحملا  وه  ام  نیع  ریصی  امبر  ناجیهلا و  قایتشالا و  کلذ  بیهل  دمخی  هشاشبلا و  هل  یـشالتی  و 
یمدآ قوشعم  بر  هعماجملا و  هرثک  نم  تاموسدـلا و  تاوالحلا و  لکأ  نم  للعلا  ضارمـألا و  ثودـح  نم  دـهاشن  اـمک  هل  هلع  و 
هئایلوأ هدابع و  نم  هئاقل  یلإ  نیقاتـشملا  هتایآب و  نینمؤملا  نیبحملا هللا و  الإ  هبحم  دـنع  ءایـشألا  شحوأ  ءادـعألا و  يدـعأ  نم  راـص 

برقلا و دادزا  قوشلا  دادزا  املک  مهقـشع و  يوق  مهقوش و  دادزا  هنم  اوبرق  املک  هبرق و  مهبوبحم  نم  موی  لـک  مهل  نإـف  نیحلاـصلا 
انَرُون و اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِِهناْمیَِأب  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  لاق  ِهَِّلل و  ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هللا َو  رکذ  امک  دابآلا  دـبأ  اذـکه 

.ًاْئیَش ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍهَعیِِقب  ٍبارَسَک  هلوقب  هاوس  نیبحملا  لاح  یلإ  راشأ 

ایندـلا و نأل  کلذ  َُهباسِح و  ُهاَّفَوَف  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َدَـجَو  لاقف َو  مهلاـح  فصوب  مهرکذ  نع  ینک  مهلاـح و  رکذـف  هیبحم  وحن  فطع  مث 
اذإ بارـسلا  یف  رظانلا  نأ  امک  هیهلإلا و  تافـصلا  هیـسدقلا و  قئاقحلل  رهاظم - یئارم و  هلزنمب  ریـصبلا  فراعلا  دـنع  هینوکلا  اهروص 

دوجولا نأ  ملعی  ققحملا  فراعلا  کلذکف  هعـضوم  یف  نیب  امک  ءاملا  هروص  ءامـسلا ال  هروص  وه  هیف  دـهاشی  ام  نأ  ملعی  افراع  ناک 
یئارم ناوکألا و  رهاظم  یف  هئامـسأ  هتالامک و  تاروهظ  قحلا و  تایلجت  ءاحنأ  الإ  سیل  هیملاعلا  تادوجوملا  هذه  یف  يءارتی  يذلا 

.نایعألا

امنإ لاکـشألا  هنیز  نادـبألا و  نسحل  اهتبحم  و  ءافرظلا - سوفن  یف  قشعلا  دوجو  نم  ینـسألا  همکحلا  یـصقألا و  ضرغلا  نأ  ملعا  و 
یلإ هینامـسجلا  رومألا  نم  یقرتت  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخت  هدـم و  اـهب  ضاـترت  هلاـهجلا و  هدـقر  هلفغلا و  مون  نم  هبنتت  نـأل  وه 

تالالدـلا هذـه  نم  فرعتل  هرخآلا و  تاذـل  هللا و  ءاقل  یلإ  قوشتت  هیلکلا و  همئادـلا  رومألا  نساـحم  یلإ  اـهنم  و  هیناـسفنلا - رومـألا 
هبوغرملا تایهتـشملا  لک  نساحملا و  عیمج  نأل  کـلذ  اـهداعم و  حالـص  اـهملاع و  نساـحم  اهرـصنع و  لاـمک  اـهرهوج و  فرش 

- هیناحورلا هیهبلا  روصلل  الثم  هیورخألا و  نساحملا  یلع  تالالد  تلعج  نادـبألا  حوطـس  ماـسجألا و  رهاوظ  یلع  اـهارن  یتلا  سفنلل 
رظنلاب و اهدـحو  اههنک  كاردإ  یف  تقمعت  اهیلإ - تلـصو  اذإ  اهوحن و  تقوشت  اهیلإ و  تنح  هیئزجلا  سوفنلا  اهیلإ  ترظن  اذإ  امیک 

اهروص عزتنیل  اهلاوحأل  ءانتعالا  اهیف و  ربدتلا 
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امل ساوحلا  هدهاشم  نع  هینامرجلا  صاخـشألا  کلت  تباغ  اذإ  یتح  هیـشغألا  سبالملا و  نع  هافـصم  اهموسر  رایغألا و  نع  هصلاخ 
اروص هیئزجلا  سفنلا  ینعأ  اهیف  هروصم  هبوبحملا  هقوشعملا  روصلا  موسرلا و  کـلت  تیقب  لـب  سفنلا  نع  اـهروص  اـهموسر و  تلاز 

.داوملا نع  هیفاص  هیناحور 

تراصف هقوف  ام  یلإ  ماقملا  کلذ  نم  هلایخ  هوق  یف  هموسرملا  روصلا  اـهعم  تلقتنا  لـقعلا  ماـقم  یلإ  تراـص  سفنلا و  تیوق  اذإ  مث 
.نیدبآلا دبأ  اهتلاحتسا  اهریغت و  اهروثد و  اهقارف و ال  فاخی  اهب ال  هدحتم  هیلقع  همئاد  هیلک  روص  یه  تاحلاص و  تایقاب  اهتاقوشعم 

ناک امع  ریغت  دق  رهدلا و  نم  هدم  دعب  هدـجو  اذإف  هدـقف  وأ  هنع  یلـست  مث  هرمع  مایأ  ضعب  یف  دـحأ  قشعب  یلتبا  نم  نأ  کلذ  لاثم 
هلایخ یف  یتلا  روصلا  موسرلا و  کلت  یلإ  رظنف  همـسج  رهاظ  یلع  اهاری  نأک  نساحملا  هنیزلا و  کـلت  لاـمجلا و  نسحلا و  نم  هیلع 

غابـصألا و موسرلا و  نساحملا و  کـلت  نم  هسفن  یف  همـسترم  اـهتمرب  اـهآر  لدـبتی و  مل  ریغتی و  مل  اـهلاحب  اهدـجو  میدـقلا  دـهعلل 
ریغلا نع  هعزتنم  هسفن  یف  اهلک  مویلا  دـجی  دـیعب و  نم  ریغلا  یلع  همعزب  اهاری  ناک  لبق و  نم  تناـک  اـم  یلع  طـیطاختلا  لاکـشألا و 

نع جراخ  رمأب  سیل  هقیقحلاب - قوشعملا  نأب  بیبللا  نطفتی  کلذ  دـنعف  هتاذ  نع  اجراخ  هنع  هسمتلی  کلذ  لبق  ناک  ام  هنع  هبولـسم 
هتاذ یف  هموسرم  هسفن  یف  هشوقنم  اهدجی  مویلا  وه  و  صخشلا - کلذ  یلع  اهاری  ناک  یتلا  ناسحلا  روصلا  موسرلا و  کلت  نأل  هتاذ 

.ریغتت مل  هدحاو  هلاح  یلع  هتباث  هیقاب  هدنع - هروصم  هرهوج  يدی  نیب  هلثمتم 

مل هقیقحلاب  قوشعملا  نأ  تملع  اهتلاهج و  هدـقر  نم  تظقیتسا  اهتلفغ و  مون  نم  هسفن  تهبتنا  هانفـصو  امب  یکذـلا  لقاعلا  نطف  اذإف 
ءانعلا و بعتلا و  نم  کـلذ  دـنع  هسفن  تحارتسا  هیومدـلا و  هیمحللا و  نادـبألا  هفیثکلا و  داوملا  ماـسجألا و  یف  دـجوی  ـال  دـجوی و 

لاق امک  لوقی  نادـبألا و  یبحم  ماسجألا و  قاشعل  ضرعی  لازی  يذـلا ال  ءاقـشلا  هدـیدشلا و  قاشملا  لـمحت  ریغلا و  هبحـص  هاـساقم 
- لئاقلا

هلحاور یبصلا و  سارفأ  يرع  هلطاب و  رصقأ  یملس و  نع  بلقلا  یحص 
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نیلصاولا ءایلوألا  نیلماکلا و  ءافرعلاب  هصتخملا  هیهلإلا  هبحملا  یلإ  هراشإلا  یف  ( 23  ) لصفلا

نافرع یلإ  هوهـشلا  هللا و  ءاقل  یلإ  قایتشالا  وه  ربکألا  نأ  رغـصألا و  طسوألا و  ربکألا و  ماسقأ  هثالث  یلع  یناسنإلا  قشعلا  نأ  رم  دـق 
یلإ مهتاوهـش  مهقاوشأ و  یف  مهلک  سانلا  لاح  فراعلا و  ریغل  دجوت  مل  هوهـشلا  هذـهف  هلاعفأ  یه  ثیح  نم  هلاعفأ  هتافـص و  هتاذ و 

لاجرلا لاح  یلإ  سایقلاب  ناجلوصلاب  بعللاب  مهذاذـتلا  یف  ناـیبصلا  لاـحک  فراـعلا  لاـح  یلإ  ساـیقلاب  مهتاـبوغرم  مهتاـبوبحم و 
وه هلالج و  هلاـمج و  هفرعمل  هوهـش  یلاـعت و  هللا  یلإ  قوش  کـیف  قلخ  ول  هنإـف  مهتاـسائر  مهتاذلتـسم و  مهـضارغأ و  یف  نیغلاـبلا -

هنجلا یلع  اهتارمث  همکحلا و  ضایر  هفرعملا و  هنج  راـتخت  و  تاریخلا - لـک  یلع  اـهرثؤت  تنکل  تاذـللا  قحأ  تاوهـشلا و  قدـصأ 
نیذـلا نیـصاخلا  رثکأل  سانلا و ال  ماوعل  قلخت  مل  هدارإلا  هذـه  هوهـشلا و  هذـه  نکل  هیلایخلا و  هیـسحلا و  تاوهـشلا  ءاضق  اهیف  یتلا 

کیف تقلخ  هسائرلا  هوهش  حاکنلا و  هوهش  نأ  امک  ملعلا و  یف  نیخسارلا  نم  هدوجو  ردنی  نم  الإ  هلیضفلا  لهأ  نم  مهـسفنأ  نودعی 
هـسائرلا هذل  نع  مهولخ  بعللا و  هذل  یلع  مهفوکع  یف  بجعتت  تنأ  هوحن و  ناجلوصلاب و  بعللا  هوهـش  الإ  نایبصلا  یف  قلخت  مل  و 
.بعل وهل و  فراعلا  دنع  اهریفاذحب  ایندلا  نإف  هسائرلا  هاجلا و  هذل  یلع  مهفوکع  یف  کئارظن  نم  کنم و  بجعتی  فراعلا  اذکهف 

هذل یلإ  مهتوهـش  مهقایتشال و  هبـسن  و ال  مهتفرعم - ردقب  مهتوهـش  مهقـشع و  ردقب  مهقوش  نأک  نیفراعلل  قشعلا  اذه  هللا  قلخ  امل  و 
لازی لب ال  لالملا  اهرتفی  لاوزلا و ال  اهیرتعی  هذـل ال  هفرعملاب  مهتاذـل  نإف  هرخـآلا  یف  وأ  ایندـلا  یف  تناـک  ءاوس  هیـسحلا  تاوهـشلا 

نأ دـعب  الإ  ناسنإلا  یف  قلخی  قشعلا ال  اذـه  نأ  الإ  تاوهـشلا  رئاس  فالخب  اهیف  قارغتـسالا  و  هفرعملا - هدایزب  فدارتی  فعاـضتی و 
هیدامجلا و دـح  نم  ناویحلا  هفطن  لقتنی  امک  هکیلملا  دـح  یلإ  هیناویحلا  دـح  نم  لقتنی  هریثک و  لاوحأب  لوحتی  تائـشن و  هیلع  رمی 

نیغلابلا لاجرلا  نم  ادودـعم  راص  يروصلا و  غولبلا  دـح  یلإ  هبوبیـصلا - دـح  نم  یمدـألا  لـقتنی  اـمک  هیناویحلا و  دـح  یلإ  هیتاـبنلا 
لقعلا هدام  اذکهف  هوهشلا  یف  نیلماکلا 
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رـشبلا دارفأ  نم  هریغ  هفرعملا و  هوهـش  یف  نیغلابلا  لاجرلا  نم  راـص  لـعفلاب  لـقعلا  دـح  یلإ  دادعتـسالا  هوقلا و  دـح  نم  تلقتنا  اذإ 
لمکی مل  دعب  یبص  امإ  وهف  هوهـشلا  هذه  هیف  قلخی  مل  نمف  همکحلا  هوهـش  هفرعملا و  هذل  باب  یف  ناوسنلا  نادـلولاک و  هیلإ  هبـسنلاب 

.هیلصألا هترطف  اهتاوهش  ایندلا و  هرودک  دسفأ  نینع  وأ  هلقع 

هنج یف  هیهلإلا  هرـضحلا  لاـمج  مهتعلاـطم  یف  مهف  هلـالج  هعلاـطم  هللا و  هجو  یلإ  رظنلا  هذـل  هفرعملا و  هوهـش  اوقزر  اـمل  نوفراـعلاف 
دنع نایبصلا  یلإ  ءالقعلا  رظن  تاوهـشلا  ضیـضح  یف  نیفکاعلا  یلإ  نورظنی  مهف   (1) عسوأ رثکأ و  لب  ضرألا  تاوامسلا و  اهـضرع 

وه رکذلا و  هولخلا و  هلزعلا و  نورثؤی  قلخلا و  رثکأ  نم  نوشحوتـسی  مهارت  کلذـل  هفرخزملا و  لیثامتلاب  بعللا  هذـل  یلع  مهفوکع 
مهدالوأ مهلهأ و  نع  نودرجتی  هللا و  عم  هاجانملا  هذـل  نع  مهلغـشی  هنأب  مهنم  املع  هاـجلا  لاـملا و  نم  نوبرهی  مهل و  ءایـشألا  بحأ 
سوسوم هنإ  مهنم  نوری  نم  قـح  یف  نوـلوقی  مهب و  نوئزهتـسی  مهیلع و  نوکحـضی  ساـنلا  يرتـف  هللا  نع  مهب  لاغتـشالا  نع  اـعفرت 

انإف انم  اورخـست  نإ  نولوقی  هفرخزملا و  اهتاذل  هینافلا و  ایندلا  عاتمب  مهتعانقب  مهیلع  نوکحـضی  سانلا و  نم  نوبجعتی  مه  نونجم و 
.نورخست امک  مکنم  رخسن 

نع هلفغلا  لهأ  یلع  کحـضیف  يربکلا  هماطلا  تءاج  اذإ  داعملا  رطخب  هملعل  هریغل  هسفنل و  هاـجنلا  هنیفـس  هئیهتب  لغتـشم  فراـعلا  و 
رئارـسلا و نطاوبلا و  راـهظإ  ءاـطغلا و  فشک  دـنع  بآـملا  عجرملا و  ءوس  هرخـآلا و  موی  باـقع  باـسحلا و  لاؤسلا و  هللا و  باذـع 
نایبصلا و یلع  لقاعلا  کحضی  امک  اهراربأ  هنجلا و  اهرارشأ و  میحجلا و  زاربإ  روبقلا و  یف  نم  جارخإ  و  رودصلا - یف  ام  لیـصحت 

دلخی مهـضعب و  یلع  علخی  مهـضعب و  لتقی  هلهأ و  بساحی  نأ  دیری  دـلبلا  یلع  رهاق  ناطلـس  درو  ام  دـنع  بعللا  وهللاب و  مهلاغتـشا 
.هبرق سلجم  یلإ  مهضعب  عفری  هنجس و  یف  اسوبحم  مهضعب 

هیعادبإلا لاعفألا  هنج  نم  لقأ  ِیتَّنَج و ال  ِیلُخْدا  یلاعت َو  لاق  امک  تافـصلا  هنج  تاذـلا و  هنج  مهتنج  نإف  فیک  مک و ال  لب ال  - 1
هرادـب و هیبوبرلا  هرـضحلا  لامج  نع  نوبجتحی  ینعملا و ال  ملاع  نع  مهل  باجح  یهف  هیروصلا  هنجلا  اـمأ  هیبوبرلا و  عقـص  نم  یتلا 

هدق س  تسین ،  راوشد  اهراک  نامیرک  اب  تسین  راب  هش  نادب  ار  ام  وگم  وت  هناتسب -
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بهذـلاب و ریغلا  یلع  قوفتلا  هاجلا و  لاملا و  بسکب  مویلا  لغتـشم  وه  هرخـآلا و  موی  یلإ  هعجرم  ناـک  نم  لـقع  هفاخـس  دـشأ  اـمف 
تاکلهملا و هیوهألا  هقیرط  یف  تابقعلا و  هذه  هیدی  نیب  لسنلا و  ثرحلا و  ماعنألا و  هضفلا و 

الیوط انزح  تثروأ  هعاس  هوهش  بر  لوقی : قداصلا ع 

اذإ مهفی  بطوخ و ال  اذإ  عمـسی  رظن و ال  اذإ  رـصبی  هطلخلا ال  لیلق  هولخلا  ریثک  رکفلا  مئاد  لاقف  بحملا  هفـص  نع  دـینجلا  لئـس  و 
لهأ عزانی  هرهج و ال  هرـس و  یف  هیجانی  هب و  سنأـی  هتاولخ و  یف  هللا  یلإ  رظنی  باـصأ  اذإ  حرفی  ـال  بیـصأ و  اذإ  نزحی  ـال  ملکت و 
لیلق مانملا  لیلق  هللا  لالج  هعلاطم  نم  هلقع  شهد  دـق  بلطی  ام  توف  فاخی  وجری و  ام  نامرح  یـشخی  انیزح  هارت  مهایند  یف  ایندـلا 
دابعلا عیمج  نم  شاحیتسا  دادولا و  سأـک  نم  هبرـش  هل  نأ و  درفت  اذإ  نح و  ـالخ  اذإ  نأـش  هل  نأـش و  ساـنلل  نازحـألا  مئاد  ماـعطلا 

.همالک یهتنا 

لوصولا و دـنع  امأ  قحلا و  یلإ  قلخ  نم  مهجاعزنا  تاقوأ  یف  هللا و  یلإ  مهکولـس  يدابم  یف  نیبحملا  لاوحأ  نم  وه  هرکذ  ام  لوقأ 
هتیؤر هللا و  لالج  هعلاطمب  اناحرف  مهدشأ  اقلخ و  مهعسوأ  هللا و  قلخ  شهأ  نم  مهف  هئاوتـسال  بلقلا - هعـس  هرونب و  ردصلا  حارـشنا 

هقلخ مظع  هبلق و  هللا  عسو  مث  ءارح  لبج  یف  هبر  هدابعب  ایلختم  قلخلا  نم  اشحوتم  هثعبلا  لبق  یبنلا ص  ناک  کلذک  یش ء و  لک  یف 
َكَرْدَص ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  یلاعت َأ  هلوقب  راشأ  کلذ  یلإ  همکحلا و  باتکلا و  مهمیلعت  مهتیادـهب و  لغتـشا  قئالخلا و  هفاک  یلإ  هثعبف 

.هللا ءاش  نإ  هدعوم  یف  ماقملا  اذه  قیقحت  یلإ  عجرنس  هروسلا و  رخآ  یلإ 

یتلا هنجلا  لخدـی  نم  حور  نم  لقأ  اهنیتاسب  و  هفرعملا - ضاـیر  یف  حارـسنالا  نم  فراـعلا  حور  نأ  ننظت  ـال  ءاـملعلا و  ضعب  لاـق 
فراعملا باوبأ  حـتف  یف  هبغر  نم  نیفراعلا  یف  نوکی  نأ  رکنی  لب ال  ناـیواستی  ینأ  جرفلا و  نطبلا و  هوهـش  اـهیف  یـضقی  اـهفرعی و 

فیک سوبلملا و  حوکنملا و  لوکأملا و  یف  سانلا  هبغر  نم  رثکأ  اهربدم  اهقلاخ و  لالج  ضرألا و  تاوامسلا و  توکلم  یلإ  رظنیل 
حـکنملا و برـشملا و  معطملا و  یف  هکئالملل  ظح  ذإ ال  یلعألا  سودرفلا  یف  هکئالملل  هکراشم  یه  بلغأ و  هبغرلا  هذـه  نوکی  ال 

بلطلاب قحأ  اهتاذل  یف  مئاهبلا  هکراشم  يرت  تنک  نإف  ناسنإلا  عتمت  یلع  دیزی  رومألا  هذهب  مئاهبلا  عتمت  لعل 
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کتمه و سخأ  ام  کیغ و  کلهج و  دـشأ  امف  هیبوبرلا  هرـضحلا  لامج  هعلاطمب  مهرورـس  مهحرف و  یف  یلعألا  إلملا  هکراـشم  نم 
.یهتنا کتمه  ردق  یلع  کتمیق 

هجو یلع  هتلع  یف  دجوی  الإ و  لولعملا  یف  یـش ء  دـجوی  هدـجوم و ال  راثآ  نم  یـش ء  لک  دوجو  نأ  امک  هنأ  ملعی  نأ  یغبنی  امم  و 
یه امنإف  هلیحتسملا  هنئاکلا  عئابطلا  هیمـسجلا و  داوملا  ملاع  یف  دجوت  یتلا  تاذلتـسملا  تابوغرملا و  عیمج  اذکهف  فرـشأ  یلعأ و 
ُْمْتنَأ ُُنیْعَْألا َو  ُّذَـلَت  ُسُْفنَْألا َو  ِهیِهَتْـشَت  ام  اهِیف  یلاعت َو  لاق  امک  ناویحلا  راد  نانجلا و  هأشن  (1) و  سوفنلا ملاع  یف  دجوی  امل  تاحشر 

تامغن اهروصق و  اهروح و  اهتافرغ و  اهراهنأ و  اهراجـشأ و  هنجلا و  لـیثامت  سوفنلا و  تاذلتـسم  عیمج  کلذـک  َنوُدـِلاخ و  اـهِیف 
لکت یتلا  تاجاهتبالا  تاذللا و  نم  هبانج  لوح  نوفکاعلا  اهلانی  هیهلإلا و  هرـضحلا  یف  دـجوی  امل  تاحـشر  راثآ و  یه  امنإ  اهرویط 

هرخآلا و میعنب  زاف  اهیف  دـهز  ایندـلا و  كرت  نمف  رـشب  بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذأ  تأر و ال  نیع  امم ال  اهفـصو  نع  ناـسنإلا 
.هذل میعن و  لک  هبنج  یف  رقحی  يذلا  هللا  ءاقلب  جاهتبالا  لوصولا و  فرش  برقلا و  میعنب  زاف  هرخآلا  میعن  یف  دهز  نم  هنجلا و  تاذل 

یلاعت َأ لاق  ابرقم و  اکلم  نوکی  نأ  هنکمأ  دـق  اناسنإ و  وأ  اناسنإ  نوکی  نأ  هنکمأ  دـق  همیهب و  نوکی  نأ  لقع  يذـب  حـیبق  هنأ  ملعا  و 
ای اْینُّدـلا - َهایَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاق  اضیأ  لاق  َنوُرُعْـشَی و  َْلب ال  ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراُسن  َنِیَنب - ٍلام َو  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِـمن  امَّنَأ  َنُوبَـسْحَی 

یلإ راشأ  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  ٍمیِظَع َو  ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ  اـم  َلـْثِم  اـَنل  َْتَیل 
رومأ هذـه  هیقاب و  هقح  رومأ  کلت  نأل  هیویندـلا  تاذـللا  نم  یهبأ  لجأ و  هیورخألا  تاـبوثملا  نأ  ملعی  ملعلا  لـهأ  نم  ناـک  نم  نأ 

هیناف هلطاب 

هدوجوم بولقلا  یف  مهراثآ  هدوقفم و  مهنایعأ  رهدلا  یقب  ام  نوقاب  ءایحأ  ءاملعلا  لاومألا و  نازخ  کله  نینمؤملا ع : ریمأ  لاق  و 

امأ هیعیبـطلا و  تاـبوغرملا  یف  اذـه  ریبـکلا  ناـسنإلل  قـلطملا  لاـیخلا  وـه  يذـلا  لاـثملا  ملاـع  وأ  هیکلفلا  هـعبطنملا  سوـفنلا  يأ  - 1
ضعب یتح  مهعئانـص  لاحم  یف  مث  الوأ  مهتالایخ  یف  لثمت  اهنإف  نییمدآلا  سوفن  یف  امل  تاحـشر  یه  اـمنإف  هیعانـصلا  تاـبوغرملا 

هدق س  احیبص ، دلولا  ریصی  هرشابملا و  دنع  هنسح  هروص  لیختی  سانلا  ضعب  نإ  لیق  امک  تایعیبطلا 
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لوصف هیف  هیلقعلا و  هقرافملا  روصلا  دوجو  قیقحت  هلعف و  هعادبإ و  یلاعت و  هضیف  یف  عساتلا  فقوملا 

هصخی دوجو  يأ  نأ  یلاعت و  هنع  هرداصلا  تایوهلا  لوأ  قیقحت  یف  اهتفرعم  یلإ  جاتحی  لوصأ  دیهمت  یف  ( 1  ) لصفلا

هراشا

لاوحألا طباوض  یه  یتلا  هماعلا  رومـألا  یف  يذـلا  لوـألا  رفـسلا  یف  اهحرـش  یـضم  دـق  لوصأ  رکذ  بلطملا  اذـه  قیقحتل  دـهمنل  و 
.اریکذت اصیخلت و  هذه  یه  (1) و  موهفملا بسحب  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  هعیبطل  هضراعلا 

لوألا لصألا 

هنیعب امهدحأ  موهفم  نیرمأ  نیب  نوکی  امنإ   (2) تاذلاب باجیإلا  بلسلا و  لباقت  نأ 

یفف هدوجوملا  نایعألا  نع  ثحاب  میکحلا  نـأل  موهفم  وه  ثیح  نم  موهفملا  ـال  ققحت  درف  يأ  نمـض  یف  ققحتلا  ثیح  نم  يأ  - 1
بجاولا لاقی  تایهلإلا  یف  هل و  ءدب  تاذلاب ال  میدق  لک  هل و  ءزج  هل و ال  هیهام  ال  تاذـلاب - دوجولا  بجاو  لک  لاقی  هماعلا  رومألا 

هدق س  هیلع ، سق  هل و  ءدب  تاذلاب و ال  میدقلا  وه  هل و  ءزج  هل و ال  هیهام  هنأش ال  یلاعت  یصخشلا  تاذلاب  دوجولا -
تارابعلا نیب  هعراصملا  ءاقلإ  ظاـفلألا و  رهاوظ  یف  روغلا  مهبأد  نییقطنملا و  ورخأـتم  هیلع  يرج  اـم  یلع  ثحبلا  اذـه  یف  يرج  - 2

ملعتملل اهمهف  رـسیتی  یتلا ال  هیفخلا  تایرظنلا  فص  یف  تایهیدبلا  هدـبأ  لئاوألا و  لوأ  وه  بلـسلا و  باجیإلا و  لباقت  کلذـب  داعف 
ریـسفتلا نم  ریثکب  حـضوأ  باجیإلا  بلـسلا و  لباقت  هلوق  ینعأ  همالک  یف  ثحبلا  عوضوم  ناونع  نأ  يرت  تنأ  غلاب و  دـهج  نع  ـالإ 

نإ ناعفتری و  ناعمتجی و ال  بلـسلا ال  باـجیإلا و  نأ  وه  لـئاوألا  لوأ  نأ  وه  نییقطنملا و  ءامدـق  هرکذ  اـم  قحلا  هب و  هفدرأ  يذـلا 
هیقیقح و هلصفنم  هیضق  هقیقحلا  یف  وه  اعم و  نابذکی  اعم و ال  ناقدصی  ال  اهنیعب - هدحاو  هیضق  یف  بلسلا  باجیإلا و  نإ  لقف  تئش 
بلـسلا و یلإ  اهمیهافم  عوجر  ههج  نم  الإ  تادرفملا  نیب  تاذـلاب  ضقانت  الف  بلـسلا  باجیإلا و  نیب  وه  امنإ  لباقتلا  اذـه  ناـک  ذإ 
ط دوجومب ، دیز  سیل  دوجوم و  دیز  انلوق  نم  هیلإ  نالوئی  ام  نیب  هقیقحلاب  دیز  دـیز و ال  نیب  ضقانتلاف  هطیـسبلا  اهتیله  یف  باجیإلا 

دم
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امهنیب ال رـصحلا  نیئیـش و  نیب  الإ  لباقتلا  اذـه  ققحتی  کلذ ال  لـجأل  (1) و  هل اـعفر  هنوک  يوس  هل  موهفم  ـال  يأ  رخـآلا  عفر  نوکی 
امل ظافلألا  حیحـصتب  نومتهملا  نونتعملا و  اضیأ و  ضقاـنتلا  لـباقت  هل  لاـقی  و  اـمهنیب - هطـساو  زیوجت  لـقعلل  عسی  ـال  یلقع  هلاـحم 

قدص نم  مزلی  نیئیـش  نوک  ضقانتلا  ینعم  اولاقف   (2) نیبناجلا نم  ررکتلا  وه  ضقانتلا و  یف  لعافتلا  باب  یـضتقم  حیحـصت  اولواح 
هعفر یش ء  لک  ضیقن  نأ  نم  مهعامسأ  عرق  دق  رخآلا و  بذک  هتاذل  امهدحأ 

مزال وه  امنإ  عفرلا و  موهفم  یلع  هلامتـشا  مدـعل  بلـسلل  ضیقنب  سیلف  باـجیإلا  اـمأ  باـجیإلا و  ضیقن  بلـسلا  نأ  هناـیب  مزـال  - 1
امنإ باجیإلا  بلسلا و  یلإ  لباقتلا  هبسن  هضیقن و  مزال  ضیقن و  نیب  نوکی  باجیإلا  بلسلا و  لباقتف  بلسلا  بلس  وه  يذلا  ضیقنلا 

انربتعا تاذلاب و  دراطلا  ضیقنلا  وه  ام  هناکم  انعـضو  ول  ضرعلاب و  باجیإلا  ینعأ  نیبناجلا  دـحأ  نم  درطلا  نأل  زوجتلا  نم  عونب  وه 
ههادبلا نإف  ریسفتلا  اذه  داسف  یف  فاک  هدحو  اذه  و  بلسلا - بلسل  ضیقن  مزال  بلسلا  ناک  مالکلا و  داع  بلسلا  بلس  عم  بلـسلا 

بلسل امزال  هنوک  یلإ  هدرط  یف  رقتفی  نأ  ریغ  نم  باجیإلا  بلسلا  هب  درطی  ام  نیعب  بلـسلل - دراط  هسفن  یف  باجیإلا  نأ  یلع  همئاق 
امهنیب هطـساو  باـجیإلا ال  بلـسلا و  ذإ  نیئیـش  نیب  ـالإ  لـباقتلا  اذـه  ققحتی  ـال  نأ  تاذـلاب  هبجوملا  یه  هدراـطملا  هذـه  بلـسلا و 

دم ط  هرورضلاب ،
انرکذ ام  وه  ررکتلا  نم  دارملا  لعل  الف و  ررکتلا  امأ  نیبناجلا و  نم  لعفلا  عوقو  الإ  لعافتلا  باب  یضتقم  نم  سیلف  رهاظ  عنم  هیف  - 2

دم ط  خلإ ، لاقی  نأ  یلوألا  هلوقب و  ررکتلا  هب  هجویس  ام  همئالی  نکل ال  نیبناجلا  نم  لعفلا  عوقو  نم 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 227 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_193_2
http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

امأ رخآلل و  اضیقن  نیفرطلا  نم  الک  اولعج  و  هضیقن - یش ء  لک  عفر  نأب  لوقلا  یلإ  هعفر  یش ء  لک  ضیقن  نأب   (1) لوقلا اوبلق  هراتف 
رخآلا رخـآلل و  اـعفر  امهدـحأ  نیموهفملا  نوک  ضقاـنتلا  هقیقح  نأ  اورکذ  هراـت  و  توبثلا - نود  بلـسلا  بناـجب  صتخم  وهف  عفرلا 

نم عـفرلا  ضیقنلا و  ررکت  هحـص  نإ  لاـقی  نأ  یلوـألا  نیبناـجلا و  نم   (2) هررکتملا بسنلا  نم  ینعملا  اذـهب  هوـلعج  و  هب - اـعوفرم 
عفرلا عفر  ضیقنلا و  ضیقن  هیلع  قدـصی  هنأل  ضرعلاـب  هل  ضیقن  رخـآلا  تاذـلاب و  رخـآلل  ضیقن  نیفرطلا  دـحأ  نأ  لـجأل  نیبناـجلا 
بلاط دنع  لهس  کلذ  یف  رمألا  لعافتلا و  هغیـص  ءارجإ  یف  فاک  ردقلا  اذه  هلمجلا و  یف  نیفرطلا  یف  ررکتم  ضقانت  امهنیب  نوکیف 

.هرخآلا هیاغلا  قحلا و 

وه ـال  هصوصخب و  ارمأ  نوکی  نأ  هیف  نیعتم  ریغف  رخـآلا  اـمأ  رخـآلا و  عفر  هنیعب  نیفرطلا  دـحأ  موهفم  نوکی  نأ   (3) دب هلمجلاب ال  و 
نأ بجاولا  لب  هب  عوفرملا  هموهفم  نأب  طورـشم  اضیأ  عفرلا و ال  کلذل  اعفر  هنیعب  هموهفم  نوک  مدـع  الإ  ینعم  صـصختب  طورـشم 

دقف وأ ال  رخآ  یشل ء  اعفر  هسفن  یف  وه  ناک  ءاوس  عفرلا  کلذب  اعوفرم  هنوکب  افصتم  ائیش  نوکی 

سیل ناسنإلا  نکل  ناسنإلا  عفر  ناسنإاللا  نأ  يرت  امک  اعفر  نیعلا  نکی  مل  اضیقن و  اـضیأ  نیعلا  ناـک  ررکتلا و  یـضتقا  اذإ  هنـأل  - 1
یف ریض  ذئنیح ال  هضیقن و  یش ء  لک  عفر  اولوقی  نأب  بیلغتلا  اذه  یلإ  اوجاتحا  مرج  الف  هعفر - یش ء  لک  ضیقن  نإ  اولاق  دق  اعفر و 

هدق س  عوضوملا ، نم  معأ  لومحملا  نأل  اضیقن  هنوک  عم  اعفر  نیعلا  نوک  مدع 
هیعفارلا و نم  معـألا  ینعملاـب  عـفرلا  يأ  لوـعفملل  ینبملا  ردـصملا  لـعافلل و  ینبملا  ردـصملا  نیب  كرتـشملا  ردـقلا  اودارأ  يأ  - 2

هدق س  هیعوفرملا ،
یف وه  ذإ  هصوصخب  رمأ  سیلف  رخآلا  امأ  و  رخآلل - عفر  مدع و  دراوملا  عیمج  یف  هنإف  هصوصخب  رمأ  نیفرطلا  دحأ  نأ  هحیـضوت  - 3

هل ارطـش  هیـصوصخلا  سیل  امک  اذکه و  ضایب و  دروم  یف  رجح و  دروم  یف  سرف و  دروم  یف  ناسنإ و  دروم  یفف  یـش ء  دروم  لک 
ناسنإاللا و عانتمالا و  مدعلاک و  رخآ  یشل ء  اعفر  ناک  نإ  عفرلا و  کلذکل  اعفر  هنوک  مدع  هیصوصخ  هل ال  اطرش - تسیل  کلذکف 

وه سیل  يأ  هتاذ  لـب  عوفرملا  وه  يذـلا  یناونعلا  فصولا  سفن  اـضیأ  سیل  اـهعفر و  یلإ  هبـسنلاب  یفاـضإ  باـجیإ  یه  اـمم  اـهریغ 
هدق س  عئاشلا ، لمحلاب  لب  یلوألا  لمحلاب  عوفرملا 
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لباقملا رخآلا  بناجلا  نوکی  هنیعب و  بلسلا  موهفم  نیبناجلا  دحأ  نوکی  نأ  دب  باجیإلا ال  بلـسلا و  لباقت  نیلباقتملا  یف  نأ  حضتا 
.بولسلا نم  هریغ  یف  وأ  یقیقحلا  باجیإلا  درف  یف  ققحت  ءاوس  هیلإ  سایقلاب  ایفاضإ  اباجیإ  بلسلل 

سایقلاب یلع  لمح  بسحب  امإ  نیدرفم  نیموهفم  نیب  دجوی  کلذـک  نیتیـضقلا  نیب  دـجوی  امک  لباقتلا  نم  وحنلا  اذـه  نأ  ملعیل  مث 
بـسحب وأ  دـیز  دـیز و ال ال  ناسنإ و ال  ناسنإ و ال ال  وأ ال  دـیز  دـیز و ال  ناـسنإاللا و  ناـسنإلا و  نیب  اـمک   (1) هنیعب عوضوم  یلإ 

یـش ء نوکی  نأ  عنتمیف  هنع  هعفر  عفر  داوسلا و  عفر  وأ  هنع  هعفر  یـش ء و  یف  داوسلا  نیب  اـمک  هنیعب  عوضوم  یلإ  هبـسنلاب  یف  دوجو 
.وه وه  لمح  وه  یلع و  لمح  بسحب  نیلباقتملا  نع  ایلاخ  هنیعملا  تاعوضوملا  نم 

امإ یـش ء  لک  نأ  امکف  قاقتـشالا  لمح  وه  یف و  دوجو  بسحب  امهنع  اـغراف  تاـعوضوملا  نم  یـش ء  دـجوی  نأ  لیحتـسی  اذـک  و 
امإ ال ضایب و  وذ  امإ  هنأ  ینعمب  ضیبأ  امإ ال  ضیبأ و  امإ  یش ء  لک  کلذکف  هیقیقحلا - هلـصفنملا  لیبس  یلع  ضایب  امإ ال  ضایب و 

.عوضوم یلإ  اهتبسن  بسحب  کلذ  ناک  نإ  اهسفنأ و  تادرفملا  یف  لباقت  امهالک  نالیبقلا  ضایب و  وذ 

لک بلـس  اذکف  عفرلا  عفر  ضیقنلا و  ضیقن  قادـصم  هنأل  ضرعلاب  هضیقن  وه  هب  عوفرملا  تاذـلاب و  هضیقن  درفم  لک  عفر  نأ  امک  و 
ناویحب ناسنإ  لک  سیل  وه  ناویح  ناسنإ  لک  ضیقنف   (2) باجیإلا همزلی  نکل  بلسلا - بلس  تاذلاب  بلسلا  ضیقن  اهضیقن و  هیضق 

دارملا هیلع و  وه  لـمحی  ـال  ناـسنإلل و  ادرف  سیل  هیلع  وه  لـمحی  ناـسنإلا و  درف  وه  اـم  يأ  لومحملا  ءازإـب  اـم  اـنه  عوـضوملا  - 1
هدق س  ینغتسملا ، لحملا  وه  یف  وذ و  للختب  ضقانتلا  یف  عوضوملاب 

مکحلا و بلس  وه  امنإ  اهیف و  مکح  هبلاسلا ال  هیـضقلا  نأ  نیبلا  نم  نأ  وه  رخآ و  داسف  داسفلا  هجو  نم  هانمدق  ام  یلإ  افاضم  هیف  - 2
ریظن باجیإلا  نم  اعون  بلـسلا  رابتعاب  الإ  مهللا  باـجیإلا  یلع  دری  اـمک  بلـسلا - یلع  بلـسلا  دری  نأ  لاـحملا  نمف  هخـسف  هعفر و 

- ایفاضإ اباجیإ  فنصملا  هیمـسی  يذلا  رابتعالا  اذهب  بلـسلاف  ایبلـس  امکح  مکحلا  بلـس  رابتعاب  کلذ  و  هلودعم - هلـصحملا  لیدبت 
وه بلـسلا و  مزالل  ضیقن  هنأ  بلـسلل - اضیقن  بلـسلا  بلـس  نوک  ینعم  نوکی  یقیقحلا و  بلـسلل  امزال  باـجیإلا  نم  اـعون  نوکی 

دم ط  باجیإ ، وه  همزالل و  الإ  الصأ  هل  ضیقن  الف  بلسلا  امأ  هبلس و  وه  ضیقن  هلف  باجیإ  لک  نأ  یلإ  لوئی  یفاضإلا و  باجیإلا 
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عیمجلل بعوتسملا  یقارغتسالا  بلسلا  اذه  قدص  ول  نکل  ناسنإب  رجحلا  نم  یش ء  سیل ال  وه  ناسنإب  رجحلا  نم  یش ء  ضیقن ال  و 
یلکلا بلـسلا  ضیقن  یئزج و  بلـس   (1) یلکلا باـجیإلا  ضیقن  نأـب  نوینازیملا  مکح  کـلذ  لـجأل  ضعبلا و  یف  باـجیإلا  همزلیف 

یئزج باجیإ 

رخآ لصأ 

قیرط نم  نیـضقانتملا  نأ  نقیتساف  وه  وذ  لمح  قیرط  نم  ضیقن  وه و  وه  لـمح  قیرط  نم  اـضیقن  دـحاو  موهفمل  نأ  ترکذـت  اـمل 
یلع هاطاوم  امهقدـص  لیحتـسی  کلذـکف  دـحاو  عوضوم  یف  یقاقتـشالا  لمجلا  بسحب  امهعامتجا  لاحتـسا  اـمک  قاقتـشالا  لـمح 

امنإـف یطاوتلا  لـمحلا  وحن  یلع  ناـضقانتملا  اـمأ  دـحاو و  یـش ء  یلع  هکرحـاللا  هکرحلا و  لـمحی  نأ  حـصی  ـالف  دـحاو - عوضوم 
ققحتلا و ثیح  نم  اـمهعامتجا  ـال  وه  وه  لـمح  وـه  دـحاو و  عوـضوم  یف  یلع  لـمحب  موـهفملا  ثیح  نم  اـمهعامتجا  لیحتـسملا 

ینعملاب رخآلا  ضیقن  امهنم  لک  دحاو و  عوضوم  یف  هکرحلا  عم  دجوی  الثم  داوسلاف  عنتمم  ریغ  کلذ  نإف  هنیعب  عوضوم  یف  دوجولا 
وه امل  درف  لب  تاذـلاب  هکرحلا  ضیقن  سیل  داوسلا  نأ  کـلذ  یف  رـسلا  دـحاو و  عوضوم  یف  ناـضیقنلا  عمتجا  دـقف  هرکذ  رم  يذـلا 

اذ ینعأ  اقاقتشا  اذک  هاطاوم و  ناضیقن  داوساللا  داوسلاف و  داوسلا  یلإ  سایقلاب  هکرحلا  اذک  یطاوتلا و  لمح  بسحب  ضرعلاب  هضیقن 
اذإ عوضوملا  ذإ  امهنیب  ضقانت  الف  داوساللا  وذ  داوسلا و  وذ  امأ  (2) و  داوسلا اذ  داوسلا و ال 

قدـص ناـسنإب و  ناویحلا  نم  یـش ء  ـال  ناـسنإ و  ناویح  لـک  اـنلوقک  معأ  عوضوملا  نوک  دـنع  اـعم  نیتیلکلا  بذـکل  کـلذ  و  - 1
دم ط  ناسنإب ، سیل  ناویحلا  ضعب  ناسنإ و  ناویحلا  ضعب  انلوقک  هدنع  اعم  نیتیئزجلا 

نأ الإ  سیل  اقاقتشا  نیـضقانتملا  نأل  بسانملا  هنأ  عم  احیرـص  هافن  دق  داوساللا و  اذ  داوسلا و  اذ  ینعأ  لاقی  نأ  یغبنی  هنأ  يءارتی  - 2
لوقنف اهب  هیلإ  داوساللا  بسنی  مل  یف  هملکب  لـحملا  یلإ  داوسلا  بسن  اذإ  و  داوسـاللا - اذ  ـالثم  داوسلا  وذ  وه  يذـلا  لـحملا  نوکی 

هومتلعج متلق و  امک  داوساللا - اذ  داوسلا و  اذ  لحملا  نوکی  نأب  اضیأ  اقاقتـشا  ناـضیقن  اـمهنأ  خـلإ  معن  هلوقب  هیلإ  ریـشی  اـمک  هدارم 
هکرحلاک داوساللا  ضورعم  وذ  ینعمب  داوساللا  وذ  امهدـحأ  ناینعم  هل  داوساللا  اذ  نإف  داوسلا  اذ  ینعمب ال  داوساللا  اذ  نکل  رهاظلا 

عفرب هعیبطلا  عفر  نأل  داوسلا  قلطم  عفر  وذ  امهیناث  خـلإ و  داوسلا  وذ  امأ  هر و  لاق  ام  اذـه  نافالخ و  امه  لب  داوسلا  ضقاـنی  ـال  وه  و 
هدق س  انلاثم ، یف  داوسلاب  فصتم  هنأل  عوضوملا  نع  هکرحلا ال  نع  الإ  انه  داوسلا  عفری  مل  اهدارفأ و  عیمج 
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لمحب داوس  هکرحلا ال  ذإ  داوس  وذ ال  هنأ  هیلع  قدصف  هکرح  وذ  هنأ  هیلع  قدص  داوس و  وذ  هنأ  هیلع  قدصف  هکرح  داوس و  هیف  دجو 
اذ نأ  ـالإ  دوسأ  ینعم  هنیعب  هاـنعم  ناـک  نإ  داوسلا و  اذ  نإـف  دوسأ  ـال  هنأ  دوسأ و  هنأ  هیلع  قدـصی  نأ  کـلذ  نم  مزلی  ـال  یطاوتلا و 

یف هب  دحتم  وأ  هل  ضورعم  رخآ  یـش ء  یبلـسلا ال  موهفملا  اذه  سفن  داوساللا  نم  دـیرأ  ول  معن  دوسأ  ینعم ال  هانعم  سیل  داوساللا 
اذه انلوق  دافم  هنیعب  داوساللا  وذ  اذه  انلوق  دافم  ذئنیح  نوکی  ذإ  الـصاح - امهنیب  ضقانتلا  نوکی  ذئنیحف  انلاثم  یف  هکرحلاک  دوجولا 

.هللا ءاش  نإ  هددصب  نحن  امیف  کعفنی  یک  هیف  ربدتف  دوسأ  ال 

نوناق هیف  رخآ  لصأ 

کلذ ریثک و  دحاولا  دحاو و  هریثکلا  نظی  یتح  طلغلا  یف  ناسنإلا  عقی  الئل  اهتاعارم  نم  دب  یتلا ال  تاهجلا  ماسقأ  تایثیحلا و  ءاحنأ 
رودـص سانلا  نم  ریثک  زوج  ثیح  هفئاطل  عقو  امک  بجوی  ـال  اـهیأ  تاذـلا و  یف  هرثک  بجوی  هفلتخملا  تاراـبتعالا  يأ  نأـب  هلهجل 
یلاعت هفاصتا  سانلا  نم  ریثک  عنم  اذـک  لوألا و  هینادـحوب  لخی  کلذ  نأب  اورعـشی  مل  رمـألا و  لوأ  یف  یقیقحلا  دـحاولا  نم  هریثکلا 
هدـحتم ریغ  اهنأ  عم  تافـصلا - کلت  نأب  اورعـشی  مل  هتاذـب و  هتاذ  هبترم  یف  اهریغ  هدارإلا و  هردـقلا و  ملعلاک و  هیلاـمکلا - هتافـصب 

بل تملع  دق  هتاذ و  هبترم  یف  ءایـشألاب  یلیـصفتلا  هملع  ءالقعلا  نم  نوریثکلا  لاحأ  اذـک  فوصوملا و  یف  هرثک  بجوت  موهفملا ال 
ناسنإلل و قطانلاک   (1) اهب ثیحتلل  ءزجلاک  تلعج  یتلا  یه  یلوألا  هیلیلعت و  وأ  هیدییقت  امإ  تایثیحلا  قلطم  نإ  لوقن  نذإف  هیف  لوقلا 

(2) جراخلاک یتلا  یه  هیناثلا  یفنصلا و  بکرملل  بتاکلاک 

عم ءزجلاک  ضیبألا  بتاکلا و  لثم  ناک  امنإ  و  لقألاب - ءافتکالا  باب  نم  هنوکل  ءزجلا  وه  الثم  قطاـنلا  نأ  عم  ءزجلاـک  لاـق  اـمنإ  - 1
هدق س  ضرع ، رخآلا  رهوج و  هیئزج  دحأ  نأل  يرابتعا  بکرملا  اذه  نأل  یصخشلا  وأ  یفنصلا  بکرملل  ءزجلا  هنأ 

هدق س  هر ، وه  لاق  امک  الخاد  دییقتلا  نوکل  هسفن  جراخلا  هنأ  عم  جراخلاک  تناک  امنإ  - 2
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دـیقت ال هنأ  یلع  اذوخأم  اهب  دـیقتلا  نوکی  نأ  طرـشب  الخاد  اهب  ثیحتلا  دـیقتلا و  ناک  نإ  (1) و  الولعم هلع و  یـشلا ء  نوک  لثم  هنم 
مث درفلا  نیب  اهنیب و  قرفلا  نم  هصحلا  یف  تملع  امک  هیموهفملاب  لقتـسم  ریغ  ایفرح  ینعم  يأ  هیثیح  اثیحت ال  ثیحتلا  دیق و  هنأ  یلع 

یکحملا هنع و  ربعملا  نود  هیاکحلا  هب و  ربعملا  بسحب   (2) تاناونعلا یف  نوکت  دق  هیدییقتلا  هیثیحلا 

ذئنیح هیثیحلا  نإف  سلطألل  أشنم  بجاولا  یلإ  هباستنال  لوألا  لـقعلا  لاـقی  نأـک  هلع  هیثیحلا  نوک  لاـثمف  هیثیحلا  یـشلاب ء  دارملا  - 1
ثیح نم  هیـضرألا  لاقی  نأ  الولعم  هیثیحلا  نوک  لاثم  هیدییقت و  ذئنیح  هیثیحلا  نإف  سلطألا - أشنم  هناکمإل  لیق  اذإ  ام  فالخب  هلیلعت 

هیثیحلا تناک  الإ  و  ثیحملا - الولعم  هلع و  یـشلا ء  نوک  لـثم  هلوق  یف  یـشلاب ء  دارملا  سیل  اـنیلإ و  ءازجأ  کـسامتل  أـشنم  هسوبیلا 
قارحإلل هلع  یتلا  رانلاک  اهتاذـب  ـال  هلع  اـمإ  هتاذ و  هیلعلاـف  یلاـعت  تاذـلاب  بجاولاـک  اهتاذـب  هلع  اـمإ  هلعلا  نـأل  هیلیلعت  ـال  هیدـییقت 
همیمـضلا کلت  لب  لعفلاب  اللع  ریـصت  اهب  یتلا  مئامـضلاب  هلع  یه  امنإ  هلع  لک  اذـک  اهئزجک و  وأ  اهؤزج  هیلعلاـف  هیعونلا  اـهتروصب 

هدق س  تاذلاب ، لوعجملا  تاذ  نیع  هیلولعملاف  لولعملا  اذک  اهتاذ و  سفن  هیلعلا  هلع و  هقیقحلاب 
الإ هیدییقت  هیقالطإ ال  قالطإلاب  دیقملا  ریغ  قلطملا  هیطرـشباللاب و  دیقملا  ریغ  طرـشباللا  یف  يأ  انه  هیثیحلا  نأل  بیرغ  هنم  اذـه  - 2

لاـسرإلا ـالإ  سیل  هنع  ربـعملا  یف  هقیقحلا و  یفف  قئاـقحلا  نع  ثحاـبلا  وـه  میکحلا  ظـفللاب و  ینعملا  لـهأل  لغـش  ـال  ظـفللا و  یف 
یف هیثیحب  یش ء  ثیح  اذإ  لاقی  هماعلا و  رومألا  یلع  انیـشاوح  یف  انررق  امک  همـسقلا  ثلثی  نأ  ماقملا  یف  حضوألا  طسبألاف  فرـصلا 

هقالطإب عوضوملا  نأ  دییقتلا و  مدع  دییقتلا  نم  مکحلل و  هیعوضوملا  یف  ثیحتلا  مدـع  ثیحتلا  نم  دوصقملا  نوکی  نیأ  امإف  ریبعتلا 
هنأ هنم  دوصقملا  نوکی  نأ  امإ  همودعم و  هدوجوم و ال  یه ال  ثیح  نم  هیهاملا  انلوق  لثم  هیقالطإ  هیثیحلاف  لومحملا  لمحل  قحتسم 
نأ اـمإ  یئرم و  ضیبأ  هنإ  ثیح  نم  مسجلا  ضیبأ و  حطـسم  هنإ  ثیح  نم  مسجلا  اـنلوق  لـثم  عوضوم  وـه  ثیح  نم  عوـضوملا  ءزج 

کحاض بجعتم  هنإ  ثیح  نم  هنأ  و  بجعتم - هبیرغلا  رومألل  كردـم  هنإ  ثیح  نم  ناسنإلا  نأ  لثم  مکحلا  لـیلعت  دوصقملا  نوکی 
عوضوملل هرثکم  تسیل  هجراخ  اهنوکل  ماوقلا و  هلع  دوجولا ال  هلع  دارملا  هجراخ و  هلعلا  ذإ  عوضوملا  نع  هجراخ  هیلیلعتلا  هیثیحلاـف 

قرفم هیف  راصقلا  هعنص  ثیح  نم  سابرکلا  انلق  اذإ  هیدییقت و  هیثیحلا  تناک  رصبلا  رونل  قرفم  ضیبأ  هنإ  ثیح  نم  سابرکلا  انلق  اذإف 
بجعتلا و تلق  نإ  .لصتم  دـئاز  هنإف  ضایبلا  فالخب  هنع  نالـصفنم  ناجراخ  امهنإف  هیلیلعت  هیثیحلاف  قرفم  سمـشلا  ثیح  نم  وأ  هل 

لاحلا عوضوملل و  هرثکم  هیدییقت  تایثیح  نوکتف  عوضوملل  ءزجلاک  ذـخؤت  هلـصتم و  دـئاوز  اضیأ  امهوحن  هبیرغلا و  رومألا  كاردإ 
لعج اعوضوم و  طقف  ـالثم  ناـسنإلا  نوک  یلع  هیلیلعت  اـهنوک  ءاـنب  نکل  هیدـییقت و  تناـک  اذـکه  تربتعا  اذإ  معن  تلق  .هیلیلعت  اـهنأ 
اهلعج رابتعا  نم  هیدـییقت ال  اهلعج  رابتعا  نم  وه  امنإ  يءارتی  يذـلا  رثکتلاـف  عوضوملل  ءزج  ـال  مکحلل  هلع  اـجراخ و  ـالثم  بجعتلا 

یه لب  تلق  .هنع  اجراخ  نوکیل  عوضوملل  لومحملا ال  لمحل  هلع  اـنه  هلعلا  نکل  لولعملا  نع  هجراـخ  دوجولا  هلع  تلق  نإ  .هیلیلعت 
بئارغلل كردـملا  کحاضلا و  ناسنإلل  هلع  بجعتملاف  دوجولا - یف  داحتالا  وه  لمحلا  نإ  لمحلا و  یـضتقمب  اضیأ  عوضوملل  هلع 

هدق س  بجعتملا ، ناسنإلل  هلع 
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هیثیح رابتعا  ریغ  نم  هلـسرملا  هیهاملا  سفن  الإ  هب  دارملا  سیل  اذـک و  یـش ء  طرـشب  وأ ال  قالطإلا  ثیح  نم  هیهاملا  لوقت  امک  هنع 
وأ یـش ء  طرـشب  هثیحملا  هیهاملل  ذـئنیح  لباقتف  هیهاملل  ادـیق  لاسرإلا  هیطرـشباللا و  قالطإلا و  تلعج  اذإ  ام  فـالخب  اـهعم  يرخأ 

یلع هذوخأملا  امأ  ناتلباقتم و  امهنأ  امک  امهل  هلباقم  اهنوکل  امهنم  یـش ء  یلع  قالطإلا  عم  هذوخأملا  قدـصی  یـش ء و ال  طرـشب ال 
.اهعم لاسرإلا  قالطإلا و  رابتعا  ریغ  نم  عقاولا  یف  هلسرم  هقلطم  اهنوکل  امهنم  لک  یلع  قدصیف  لوألا  هجولا 

هیدـییقتلا تایثیحلا  فالتخا  امأ  هنع و  جرخ  ام  یف  لب  عوضوملا  سفن  یف  هرثک  بجوت  ـال  هیلیلعتلا  تاـیثیحلا  فـالتخا  نإ  لوقن  مث 
ههج نم  اهفالتخا - نیب  قرفلاب   (1) نامکحی ناهربلا  صحفلا و  نکل  عوضوملا  تاذ  یف  هرثک  یضتقت  اهنأ  روهمجلا  دنع  روهـشملاف 

موهفملا بسحب  تاموهفملا  رئاس  عم  هتریاغم  هاضتقم  تاـموهفملا  نم  موهفم  لـکف  دوجولا  هقیقحلا و  ههج  نم  موهفملا و  ینعملا و 
یبأی امم ال  اهضعب  نکل  ینعملا و  و 

مهلوق یف  حدقی  الف  یقیقح  دییقت  ذإ ال  هیدییقتلا  هیثیحلا  باب  نم  سیل  دوجولا  نود  موهفملا  بسحب  فالتخالا  درجم  نأ  قحلا  - 1
هدق س  هرثکم ، هیدییقتلا  تایثیحلا  نإ 
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لقاعلا موهفم  اذک  هقیقحلا و  ثیح  نم  هنیع  ینعملا و  ثیح  نم  صخـشتلا  موهفم  ریغ  دوجولا  موهفم  نأ  يرت  ضعب أ ال  عم  داحتالا 
ریاغتلا یـضتقمف  هوجولا  لک  نم  هطیـسب  هدـحاو  تاذ  یف  هدـحاو  هیثیح  نم  امهعامتجا  کلذ  یفانی  ینعم و ال  ناریاـغتم  لوقعملا  و 

يذلا یعانـصلا  عئاشلا  لمحلاب  رخآلا  یلع  هلمح  مدع  نود  یلوألا  یتاذلا  لمحلاب  رخآلا  یلع  امهدحأ  لمح  مدـع  موهفملا  بسحب 
هدافم يذـلا  یتاذـلا  لمحلاب  هیلع  بذـکی  عئاشلا و  لمحلاب  رخآ  یلع  ینعم  قدـصی  دـقف  موهفملا  یف  دوجولا ال  یف  داحتالا  هطانم 

نأ حضتاف  ارارم  هرکذ  قبس  امک  یبجاولا  دوجولا  بسحب  اهنیع  نکل  ینعملا و  بسحب  هتردق  ریغ  یلاعت  هملعف  موهفملا - یف  داحتالا 
هرثکم کلذ  عم  نوکت  دق  هتیوه و  عوضوملا و  تاذ  هطاسب  یف  کلذ  حدقی  طقف و ال  ینعملا  هفلاختم  نوکت  دق  هیدـییقتلا  تایثیحلا 
برضف نیمـسق  یلع  اهرثکت  عوضوملا و  تاذ  فالتخال  هبجوتـسملا  هفلاختملا  تایثیحلا  مث  يرخأ  همـسق  هتیوه  عوضوملا و  تاذل 

لکـشلاک و ضرعلاب  الإ  الـصأ  هعبرألا  لباقتلا  ءاحنأ  نم  وحنب  هلباقتم  ریغ  اـهنکل  اهـسفن  یف  هریاـغتم  تاذـلاب  هفلتخم  تاـیثیح  اـهنم 
هلباقتم تایثیح  اهنم  برـض  عستلا و  تالوقملا  عاونأ  نم  اهریغ  هفاضإلا و  هکرحلا و  هرارحلا و  هحئارلا و  معطلا و  نوللا و  رادـقملا و 

دوجولا و دـحاولا و  یـشلا ء  یلإ  سایقلاب  رخأتلا - مدـقتلا و  لهجلا و  ملعلا و  ضایبلا و  داوسلاـک و  لـباقتلا  عاونأ  نم  اـعون  تاذـلاب 
.مدعلا

هکرتشم هیضرعلا  هیتاذلا و  تایثیحلا  عیمج  رخآ  لصأ 

نم اهنم  هیثیحب  دیقتلا  یـشلل ء  حـصی  هنأ ال  کلذـب  ینعأ  رخآلاب  فاصتالا  طانم  هنیعب  سیل  اهنم  یـشب ء   (1) فاصتالا طانم  نأ  یف 
هتیبتاک و ال ثیح  نم  ناسنإلا  هیناسنإ  تسیلف  يرخألا  هیثیحلاب  دیقتلا  ثیح 

دئاوز تناک  اذإ  امک  عوضوملل  هرثکم  تناک  ءاوس  هرثکتم  اهتاطانم  کلذـک  هرثکم  هرثکتم و  هیدـییقتلا  تایثیحلا  نأ  اـمک  ینعی  - 1
یلإ دانتسالاب  الإ  لوصحلا  هححصتم  ریغ  اهنإ  رطسأ  دعب  یتآلا  مهلوق  دافم  اذه  هلصفنم و  تناک  اذإ  امک  مأ ال  هلصتم  عوضوملا  یلع 

لقعتلا و امهیلع  سق  هرصابلا و  اهطانم  راصبإلا  هیثیح  هعماسلا و  هوقلا  اهطانم  ناسنإلا  یف  عمسلا  هیثیحف  هیلیلعت  هقباس  هفلتخم  تایثیح 
هدق س  هل ، تایثیح  اضیأ  یه  یتلا  اهتاطانم  هنوئش و  هتایثیح و  عیمج  هکرحملا و  كرحتلا و  هلقاعلا و 
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لک لعفلاب و  ابتاک  ناسنإ  لک  اقطان و  ناویح  لک  ناکل  الإ  هیلکـشتملا و  ثیح  نم  هل  هیکرحتملا  هتیناویح و ال  ثیح  نم  هل  هیقطانلا 
فاـصتالا نیع  موـهفملا  بسحب  هیلقاـعلاب  فاـصتالا  سیلف  موـهفملا  بـسحب  اذـک  دوـجولا و  بـسحب  هـلک  اذـه  اـکرحتم  لکـشتم 

اولاقف هیلإ  هراشإلا  تقبـس  امک  نیتلیبقلا  نیب  اوقرفی  مل  موقلا  دـحاو و  ینعمل  نیفدارتم  نیظفل  اناکل  الإ  موهفملا و  بسحب  هیلوقعملاب 
اهلک تایثیحلا  نأ  يرخأ و  هیثیح  بسحب  اهقحلی  نأ  حـصی  سیل  تناک  هیثیح  هیأ  ام  هیثیح  بسحب  تاذـلا  قحلی  اـم  نإ  اـقلطم  ـالوق 
نکی مل  نإ  هیلیلعت و  هقباس  هفلتخم  تایثیح  یلإ  دانتسالاب  الإ  لوصحلا  هححـصتم  ریغ  اهنأ  اهعمجی  همداصتم  ریغ  مأ  تناک  همداصتم 

.ضورعلا لبق  تاذلل  هرثکم  هقباس  هیدییقت  هفلتخم  تایثیح  دعب  نم  الإ  هدحاو  تاذل  ضرعت  نأ ال  اقلطم  اهقح  نم 

دعب الإ  عقاولا  یف  اهنم  یـش ء  دـحاو  عوضوم  یف  دـجوی  اهنأ ال  رکذ  ام  عم  اهعابط  یف  دـب  الف  اهـصوصخب  هلباقتملا  تاـیثیحلا  اـمأ  و 
لب هیلقع  هیلیلحت  هرثک  اذ  هنوک  هوجولا  نم  هجوب  دحاو  عوضوم  یف  نیلباقتملا  عامتجا  هحص  یف  یفکی  رخآلا و ال  لباقملا  نع  هولخ 

ءازجأ فـالتخاک  رمـألا  سفن  بتارم  هبترم  بسحب  هیدـییقتلا  هیثیحلاـب  عوضوملا  فـالتخاف  هیجراـخ  هیدوـجو  هرثـک  نم  هیف  دـب  ـال 
هیف نیلباقتملا  عامتجا  ناکمإ  هب  حصتـسی  نهذـلا ال  لیلحت  بسحب  نیزیامتملا  ناسنإلا  یف  هیقطانلا  هیناویحلا و  لـثم  هیعونلا  هیهاـملا 

.دوجو نیریاغتم  نیعوضوم  دوجو  نم  دحاو  نامز  یف  اعم  امهدوجول  دب  لب ال  ضایبلا - داوسلا و  (1) و  لهجلا ملعلاک و 

تناک نإ  یهف و  الثم  هکرحلا  داوسلاک و  ضعبلا  ءاقب  عم  اهنم  ضعب  ءافتنا  لقعلا  دـنع  زوجی  یتلا  هفلتخملا  هیدـییقتلا  تایثیحلا  امأ  و 
همزالتم تناک  ءاوس  دوجولا  هریاغتم  هفلتخم  تاهج  دابم و  اهئازإب  نوکی  نأ  طرشب  نکل  یعیبط - دحاو  عوضوم  یف  عامتجالا  هزئاج 

.اهنع هننفتملا  راثآلا  لیعافألا و  رودص  لجأل  هیناویحلا  هیتابنلا و  يوقلاک  کلذ  مأ ال و  ققحتلا 

رخآ لصأ 

بتارم نم  هبترم  لک  یف  هفاصتا  یعدتسی  سیل  عقاولا  یف  تافصلا  نم  هفـصب  یـشلا ء  فاصتا  نأ  ملعت  نأ  هرکذ  امم  عیطتـست  کنإ 
هفاصتا بجوتسی  اضیأ  عقاولا و ال 

لاحلا امهنیب و  لمحلا  داقعنال  دـحاو  امهدوجو  نأ  عم  سنجلا  لصحتل  هلع  لصفلا  نإ  لاقی  ثیح  امهیف  هیلولعملا  هیلعلا و  اـمأ  و  - 1
طئاـسبلا یف  نیدوجوب و  ناـتدوجوم  تاـبکرملا  یف  اـمه  هروص و  هداـم و  اـمهنوک  ظاـحلب  کلذـف  نـالباقتم  هیلوـلعملا  هیلعلا و  نأ 

هدق س  ام ، رابتعاب  کلذک 
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دیز فاصتا  مکحلا  اذـه  قدـص  یف  انل  یفکیف  عقاولا  یف  دوجوم  دـیز  انلق  اذإف  عوضوملا  اذـهل  تبثت  یتلا  تاـیثیحلا  عیمج  نم  اـهب 
نوکی نأ  مزلی  الف  دوسأ  دـیز  انلق  اذإـف  لـعافلا  ریثأـت  نع  هدرجم  هتیهاـم  سفن  هبترم  یف  ادوجوم  نکی  مل  نإ  هلمجلا و  یف  دوجولاـب 

نم کلذ  ریغ  یلإ  هتعاجـش  هتواخـس و  هتردـق و  هملع و  ثیح  نم  هتباتک و ال  ثیح  نم  ـال  هتیناـسنإ و  ثیح  نم  داوسلاـب - هفاـصتا 
اهیلإ و انرـشأ  یتلا  رومألا  کلت  توبث  ثیح  نم  دـیز - نع  بولـسم  داوسلاف  هیداوسلا  یف  اهل  لخدـم  یتلا ال  تاـیثیحلا  تافـصلا و 
عوقولا و ءاحنأ  نم  وحن  ققحتب  عقی  یشلا ء  قیقحت  نأل  کلذ  عقاولا و  یف  هقدص  تایثیحلا  کلت  نم  هقدص  مدع  رضی  کلذ ال  یلع 

.(1) ءاحنألا عیمج  عافتراب  هعافترا 

تارابتعالا عیمجب  اهب  فصتی  نأ  بجیف  تافصلا  نم  هفصب  هوجولا  عیمج  نم  تاذلا  طیـسب  عوضوم  فصتا  اذإ  لوقن  اذه  ررقت  اذإف 
یف دوجو  بسحب  نیلباقتم  نانوکی  دـق ال  یلع  لمحب  نیلباـقتملا  نأ  نم  هناـیب  قبـس  يذـلاف  رمـألا  سفن  بتارم  نم  هبترم  لـک  یف  و 
مل اذإ  کلذ  میقتـسی  امنإ  هحئار  نوللا ال  نول و  هحئار و  اهیف  تدـجو  یتلا  هحاـفتلا  لـثم  عوضوم  یف  نیعمتجملا  نوللا  هحئارلاـک و 
اهیف انلوق  ناکل  نوللا  هیثیح  یه  اهنیعب  هحئارلا  هیثیح  تناک  ول  هحافتلا  لاثم  یفف  هدحاو  هیف  تایثیحلا  افرـص و  ادحاو  عوضوملا  نکی 

دوجو لیبس  نم  نیـضیقن  یلع  لمح  لیبس  نم  ناضیقنلا  نوکی  نأ  ذـئنیح  مزلیف  هحئار  هحئارلا ال  انلوق  هلزنمب  هحئار  اـهیف ال  هحئار و 
بسحب هضیقن  یشلا ء و  نأ  نم  هرکذ  قبس  دق  يذلاف  یف 

ضقانت یلع  اهونب  مهنأ  رهاظلا  هروهـشم و  هیـضق  وه  دارفألا و  عیمج  عافتراب  عفتری  اـم و  درف  ققحتب  ققحتی  یلکلا  مهلوقک  اذـه  - 1
ققحتلا و نأ  قـحلا  لوـقعم و  ریغ  هیهاـنتم  ریغ  یه  دارفـألا و  قـقحت  نـأل  هسکعل  اوـضرعتی  مل  یلکلا و  بلـسلا  یئزجلا و  باـجیإلا 

الإ عقی  قلطملا ال  عافترالا  ءاحنألا و  نم  وحن  عاـفتراب  عقی  هلمجلا  یف  عاـفترالا  وه  دـیقملا و  عاـفترالاف  مکحلا  یف  نایـس  عاـفترالا 
ققحتلا ءاـحنألا و  نم  وحن  یف  ققحتلاـب  عقی  هلمجلا - یف  ققحتلا  وه  دـیقملا و  قـقحتلا  اذـک  رهاـظ و  وـه  ءاـحنألا و  عـیمج  عاـفتراب 

یلع ققحم  بتارملا  لک  یف  تباث  ءاحنألا  عیمج  یف  عقاو  هرکذ  لج  یبجاولا  دوجولاک  دیقب  هتوبث  یف  دـیقتی  مل  يذـلا  وه  قلطملا و 
دم ط  ریدقت ، ضرف و  يأ 
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لـصأ ققحت  بسحب  مکحلا  کلذ  ححـصتی  امنإ  یف  دوجو  لیبس  نم  توبثلا  یف  امهنیب  نارتقـالا  ههج  نم  ناـضقانتی  ـال  یلع  لـمح 
نارتقالا هیف ال  امهنیب  نارتقـالا  قلطم  بسحب  (1) و  لعافلا نع  هرودـص  یه  هدـحاو  ههج  نم  ول  نایعألا و  نتم  یف  عوضوملل  دوجولا 

.ههج هیثیح و  لک  نم 

رخآلاب اهبـسحب  نرتقا  یتلا  هیثیحلا  سفنب  هکرحلا  نوللاک و  یلع  لـمح  قیرط  نم  نیلباـقتملا  دـحأب  عوضوملا  نارتقا  ناـک  اذإ  اـمأ  و 
یه هنیعب  عوضوم  یف  نوللا  ینعأ  هکرحـاللا  اـهیلع  بترتی  اـهتقیقح  هنک  بسحب  اهـصوصخب و  اـهتهج  نم  یتلا  هیثیحلا  تناـک  یتح 
نم مزل  دـق  نذإف  هرورـضلاب  هکرح  هکرحاللا  تناـک  عوضوملا  کـلذ  یف  هکرحلا  بترتی  اهبـسحب  اـهتهج و  نم  یتلا  هیثیحلا  اـهنیعب 

لمح بسحب  امهعامتجا  هدـحاو  هیثیح  نم  یف  دوجو  بسحب  هکرحـاللا  هکرحلا و  اـمه  یلع و  لـمح  قیرط  نم  نیـضیقنلا  عاـمتجا 
هیثیحلا نأ  ناهربلا  یلإ  عوجرلا  لبق  مکحی  هماقتـسالا  یلع  روطفملا   (2) میلسلا لقعلا  نأ  یلع  هلاحتـسالا  یهیدب  کلذ  اضیأ و  یلع 

لب هکرح  هکرحلا ال  تناکل  الإ  هکرحاللا و  ثاعبنا  نوکی  اهب  یتلا  هیثیحلا  اهنیعب  تسیل  یـش ء  نع  هکرحلا  ثاـعبنا  نوکی  اـهب  یتلا 
نأ نیبت  ققحت و  دقف  لطاب  لکلا  (3) و  هنیعب عوضوملا  کلذ  هنیعب ال  عوضوملا  کلذ  ناک  لب  هیثیحلا  کلت  ریغ  هیثیحلا  کلت  تناک 

هکرحلا داوسلاک و  یلع  لمح  بسح  نیضقانتملا 

اهب هفاصتا  بجوتسی  سیل  هیثیح  نم  هفصب  یـشلا ء  فاصتا  نأ  رم  امک  اذه  هل و  صاخ  طانم  هل و  هنونعم  هب  هصوصخم  ههج  يأ  - 1
نرتقم ریغ و  هکرحملا ال  هوقلا  وه  يذـلا  صاـخلا  طاـنملل  لامکتـسالا و  ههج  نم  هکرحلاـب  نرتقم  عوضوملاـف  تاـیثیحلا  عیمج  نم 

هدق س  ریغ ، صوصخم ال  جازم  اذ  هنوک  رصبلا و  رونل  هضبق  ههج  نم  داوسلاب 
لقعتلا ناسنإلا  یفف  هدحاولا  الإ  دحاولا  نع  ردـصی  اضیأ ال  بکرملا  یف  قیقدـلا  رظنلاب  دـحاولا و  ریثکت  ماقم  یف  نأ  لصاحلا  و  - 2

، تانیبلا نم  هدعاقلاف  هدح  یلع  فوصومل  هفـص  لک  لب  هکرحم  هوق  نم  کیرحت  لک  هساسح و  هوق  نم  ساسحإ  لک  هلقاعلا و  نم 
هدق س 

یف ینعم  هتوذـت و ال  هب  ام  هتیلع  هب  ام  ذإ  دـحاو - هیف  ثیحملا  اهطانم و  هیثیحلا و  نإف  هنأش  یلاعت  دـحألا  قحلا  یف  امک  کـلذ  و  - 3
هدق س  انرکذ ، یتلا  هثالثلا  تارابتعالاب  همالک  یف  یقرتلا  لزنتلاف و  هتاذ  حیرص  يوس  هتاذ 
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نم نیتیدـییقت ال  نیتفلتخم  نیتیثیح  نم  امهب  نارتقالا  نوکی  نأ  طرـشب  یف  دوجو  بسحب  دـحاو  عوضوم  یف  امهعامتجا  حـصی  امنإ 
هدحاو هیثیح 

ادحاو ارمأ  نوکی  نأ  بجی  لوألا  قحلا  نع  ردصی  ام  لوأ  نأ  یف  ( 2  ) لصفلا

هیبصعلا و نیر  هتآرمل  دیلقتلا و ال  هواشغ  هنیعل  سیل  يذلا  يرظنلا  لقعلا  هب  لقتـسی  امم  امهرکذ  رم  دق  یتلا  هدهمملا  لوصألا  هذـه 
سیل نأ  دـحاو و  الإ  هیثیحلا  کلت  نم  هنع  ردـصی  (1) ال  دحاو وه  امب  دحاولا  اذک  فرـصلا و  قحلا  دـحاولا  نأ  تابثإل  دانعلا  هملظ 

تاهجلا و رثکتی  نأ  یلإ  ادـحاوف  دـحاو  لب  اـعم  ناعدـبم  اـهنع  ردـصی  نأ  دـحاولا و  نع  ردـصت  نأ  هرثک  یه  اـمب  هرثکلا  عاـبط  یف 
نیدـناعملا نأ  الإ  هرکذ  رم  امک  میقتـسملا  قوذـلا  میلـسلا و  عبطلا  تایرطف  نم  لصألا  اذـه  لعلف  تاریخلا  باب  حـتفنی  و  تایثیحلا -

رهوجلا درجملا و  رونلا  تابثإ  فشکنی  همکحلا و ال  باب  دـحأ  یلع  حـتفنی  الیک  ادوحج  دـشأ   (2) لـصألا اذه  اودحج  قحلا  لهأل 
- يرخأ هأشن  یلإ  جورخلا  نع  مهعئابط  لقثل  مهنأل  ناکمإلا  ملاع  یف  داعبألا  مارجألا و  داوملا و  نع   (3) هقرافملا هروصلا  قرافملا و 

اودارأ ول  نیدعاقلا و  عم  هرم  لوأ  اودعق  مارحلا  تیبلا  سدقلا و  هبعک  هللا و  مرح  یمح  نیفکاعلا  هرواجم  و 

اذهب هر  یفی  نکل ال  هینادحولا  هتهجب  دحاو  لک  لمشت  لب  تاذلاب  بجاولا  قحلا  دحاولاب  هصوصخم  ریغ  هیلک  هدعاقلا  نأ  ینعی  - 1
هدق س  صاصتخالاب ، سفنلا  رفس  یف  لوقی  و 

ذإ ال مدـقملا  عضو  اهیف  سیل  نکل  هقداـص  هیطرـش  هیـضق  هنإ  اولاـق  هورکنی و  مل  هتقاـثوب  اونطفت  اـمل  نیملکتملا  یققحم  ضعب  و  - 2
هدق س  هدئاز ، تافص  نم  لقأ  و ال  ادوجو - هیهام و  اضیأ  تاذلاب  بجاولل  نأ  یتح  یقیقح  دحاو 

ثلاثلاب دارملاف  هیلاثملا  هیداملا و  نم  معأ  داعبألا  و  لعفلاب - یشلا ء  هب  ام  هروصلا  ءاشملا و  ناسلب  یناثلا  قارـشإلا و  ناسلب  لوألا  - 3
باـتکلا حـتاوف  یه  یتـلا  هیلکلا  لوقعلا  ءازإـب  هیدوعـصلا  هلـسلسلا  یف  متاوخلا  یلکلا  لـقعلا  ملاـع  یلإ  هدـعاصلا  هدرجملا  لوـقعلا 

دسافلا مهنظب  یلاعت  هللا  يوس  میدق  درجم و  نادجو  لجأل  فاشکنالا  اذه  نع  نیدناعملا  یـشاحت  هیلوزنلا و  هلـسلسلا  یف  ینیوکتلا 
میدـق نادـجو  ام  روصق  ام و  هیهاـم  نع  درجم  دوجو  نادـجو  روذـحملا  نأ  اوملعی  مل  دـساکلا و  مهیأرب  هتردـق  مومع  باـب  دـس  و 

هب ناعذإلا  نأ  اضیأ  اوردی  مل  هللا و  مدقب  میدـق  هللا  درجتب  درجم  وهف  هیبوبرلا  عقـص  نم  درجملا  رونلا  اذـه  اضیأ  هللا و  يوس  تاذـلاب 
نع لکلا  رودص  هللا  نع  هرودص  اضیأ  هللا و  لعف  هللا  عقص  نم  وه  ام  لک  لعف  هلعفف و  هللا  دی  هللا و  هردق  هنأل  هللا  هردق  مومع  مداصی 

هدق س  لظلا ، دم  فیک  کبر  یلإ  رت  مل  هللا أ  لظ  وه  امک  هلالظ  ارط  هیلعفلاف  تادوجولا  لک  قحلا  دعب  هنأل  هللا 
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نیلداجملا ءالؤه  رثکأ  نوکی  نأ  هبـشی  و  نیدـعاقلا - عم  اودـعقا  لـیق  مهطبث و  مهثاـعبنا و  هللا  هرک  نکل  هدـع و  هل  اودـعأل  جورخلا 
هلوق یف  امک  دوهیلاک  اقطن  اناسل و  هورمـضأ  امب  اوحرـصی  مل  نإ  ابلق و  اریمـض و  نیبرقملا  هکئـالملا  ءادـعأ  نییناـحورلا و  ءامـصخ 

هعطاقلا و هجحلاب  بلطملا  اذـه  تابثإ  قحلا  لهأ  لواح  مرج  الف  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَـع  َناـک  ْنَم  ْلـُق  یلاـعت 
.نیلطعملا نیلضملا  كوکش  نع  قحلل  نیبلاطلا  دئاقعل  انوص  هنع  هبشلا  عفد 

الثم و ا دـحاو ا و ب  وه  ثیح  نم  دـحاولا  نع  ردـص  ول  هنأ  لولعملا  هلعلا و  طباوض  یف  لوألا  رفـسلا  یف  هرکذ  فلـس  اـمک  اولاـقف 
یلع كوکشلا  ضعب  رکذ  رم  دق  نیـضیقنلا و  عامتجا  نمـضتی  کلذ  سیل ب و  ام  هدحاولا ب و  ههجلا  نم  هنع  ردص  دقف  سیل ب 

سیئر یلع  اقطنمتم  همکحلا  یلع  نیـضرتعملا  نیثحابلا  مامإ  ضارتعا  كانه  اضیأ  اـندروأ  دـق  كاـنه و  اـهتیبوجأ  عم  ناـهربلا  اذـه 
.طبخلا للخلا و  ضرعم  هابتشالا و  عضوم  یلإ  هراشإلا  عم  نازیملا  هعانص 

نم رودص ب  مدع  هوق  یف  هنیعب  سیل ب  ام  رودص  نأ  قبـس  امب  فشکنملا  حـضاولا  نم  نإ  لوصألا  هذـه  دـیهمت  دـعب  لوقن  انه  و 
عقاولا و لصأ  بسحب  رودـص ب(1)  مدـع  هوق  یف  وه  نکی  مل  نإ  هنیعب ب و  وه  سیل ب  ام  ناکل  الإ  سیل ب و  اـم  رودـص  هیثیح 

لصأ

الثم هملع  توبث  هیثیح  نم  دوسألا  دیز  نع  بولسم  داوسلا  نأ  هیف  رکذ  دقف  ریخألا  لصألا  یلع  ءانب  سیل ب  ام  رودص  هیثیح  نم  - 1
هیثیح هتایثیح  عیمج  ضحملا  طیـسبلا  ناک  اـمل  رودـص ج و  هیثیح  نم  بولـسم  رودـص ب  نکل  رودـص ب  ضرف  نإ  اـضیأ و  اـنهف 

، نیـضیقنلا نیب  عمج  اذه  هنع  اضیأ  رودص ب  ضرف  دق  قلطم و  لوقب  هنع  رودص ب  مدع  قدص  ثیحملا  تاذ  سفن  یه  هدحاو و 
هدق س 
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ام عامتجا  نکمیف  ققحتلا  قلطم  یف  هحئار  هیف  تسیل  ام  هلزنمب  نکی  مل  نإ  مسجلا و  یف  هحئارب  سیل  ام  نإف  رمـألا  سفن  یف  دوجولا 
الإ هحئارب و  سیل  ام  هیف  دجو  یتلا  هیثیحلا  نم  هیف  هحئار  وه  ام  دوجو  نکمی  نکل ال  دـحاو - مسج  یف  هحئار  وه  ام  عم  هحئارب  سیل 

.ادحاو ائیش  هحئارب  وه  سیل  ام  هحئار و  وه  ام  ناکل 

نیتفلتخم نیتیثیح  نم  قاقتـشالا  لمح  رابتعاب  هنیعب  دـحاو  عوضوم  یف  امهعامتجا  زوجی  امنإ  یلع  لـمحب  نیـضیقنلا  نأ  لـصاحلا  و 
ههبش عفد  یف  هانکلـس  امم  ذخأملا  بیرق  بولـسألا  اذه  (1) و  هلاحم ضقانتلا ال  مزل  الإ  هدـحاو و  هیثیح  نم  ال  نیتیدـییقت ]  ] نیتیلیلعت

قادصم اهـصوصخب  هتاذ  نأ  ینعمب  اردـصم ال  اهـصوصخب  هتاذ  تناک  هنم ا  ردـص  اذإ  هتاذ  سفنب  لعافلا  نأ  نم  ثحابملا  بحاص 
کلت تناـک   (3) هیـصوصخلا کـلت  بسحب  اـضیأ  هـنع ب  تردـص  وـلف  هیـصوصخلا  کـلتل  ناوـنع  هـنیعب  وـه  (2) و  موهفملا اذهل 
کلت  (4) نوکی نأ  مزلیف  موـهفملا  یف  ناـفلاختم  سیل ا  رودـص  رودـص ا و  نأ  یف  ههبـش  ـال  ریغ ا و  رودـصل  اقادـصم  هیـصوصخلا 

.لاحم وه  هیصوصخلا و  کلت  ریغ  هیصوصخلا 

عنم ینعأ  روکذملا  عنملا  ررق  نتاملا و  مالک  ررح  ام  دعب  هنإف  صخلملا  حرش  یف  یبتاکلا  هرکذ  ام  قحلا  هباصإ  یف  اذه  نم  برقی  و 
امهنأل هنع ا  ردصی  مل  هنع ا و  ردص  انلوق  نیب  ضقانت  الف  ملس  نإ  لاق و  لاق  رودص ا  الل  امزلتسم  الثم  رودص ال ا  نوک 

دم ط  هدحاو ، امهفرظ  نیضقانتملا و  نیرداصلا  هبترم  لعجت  رودصلا  هیثیح  هدحو  نأل  - 1
هدق ه ج  هطیسبلا ، هلعلا  هیهام  سفن  روکذملا  ینعملاب  هیردصملا  نأ  ررق  امل  - 2

طانملا یف  ملکت  هرـس  سدق  هنأل  ادحاو  ذـخأملا ال  یبیرق  اناک  امنإ  ابکرم و  ناکل  يرخأ  هیـصوصخ  بسحب  هنع  ردـص ب  ول  و  - 3
یف دیعب  یفاضإلا  رودـصلا  مهوت  اضیأ  حـضاو و  قرفلا  نأ  الإ  هیثیح  اضیأ  طانملا  هیثیحلا و  سفن  یف  يرخألا  هقیرطلا  یف  هیثیحلل و 

هدق س  يرخألا ، هقیرطلا  فالخب  هتقیرط 
رودص هیـصوصخ  هیافک  مدع  ضورفملا  نأل  دحاو - وه  ثیح  دحاو  قادـصم  نم  نیفلتخم  نیموهفم  عازتنا  زاوج  هیلع  دری  و ال  - 4

دم ط  هلاحم ، فلتخم ال  نیناونعلا  اقادصمف  ریغ ب  رودص  هظحالم  یلإ  هعازتنا  راقتفا  ریغ ب و  ردصم  ناونع  عازتنال  الثم  ب 
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.(1) هبذاک تناک  ماودلاب  امهادحإ  تدیق  نإ  ناتقلطم و 

مث ال قدـصلا  یف  امهعامتجا  نکمی  مل  امهیف  نامزلا  دـحتا  اذإف  نامز  یف  امهنم  لک  عوقو  لامتحال  ناقدـصی  اـمنإ  ناـتقلطملا  لوقأ 
تایثیحلا و مومعب  مکحلا  دـیقی  مل  ام  نیتقلطملاب  دارأ  انهاه و  نامزلا  رابتعال  ینعم  ـال  ذإ  هنمزـألا  هلزنمب  تاـیثیحلا  لـعج  هنأ  یفخی 

الف هیثیحلا  تدحتا  اذإ  امأ  هیثیحلا  فالتخا  لامتحال  ینعملا  اذهب  نیتقلطملا  قدص  زاج  امنإ  لوقن  ذئنیح  اهمومعب و  دـیق  ام  ماودـلاب 
.رهاظ کلذ  اعم و  امهقدص  نکمی 

هیلإ خیشلا  یلع  يزارلا  مامإلا  عینشت  ساکعنا  رهظی  اذه  دنع  لاق و 

خیشلا مالک  یف  هرکذ  ررکت  دق  امل  اصیخلت  لیـصحتلا  باتک  یف  راینمهب  هدروأ  مارملا  اذه  نییبتل  مالکلا  نم  يرخأ  هقایـس  یف  ( 3  ) لصفلا
تاقیلعتلا یف  امیس  سیئرلا 

نأ دعب  الإ  یـش ء  هنع  ردـصی  هنإف ال  عبطلاب  هیعم  اعم  نیئیـشل  هلع  نوکی  الـصأ ال  هیف  بیکرت  يذـلا ال  طیـسبلا  نأ  ملعا  لاق و  ثیح 
نم هنع ج  ردص  نإ  هنإف  هنع  رودص ب  ابجاو  ذئنیح  نکی  مل  هنع  رودص ب  بجی  ثیح  نم  نع ا ج  ردـص  نإف  هنع  هرودـص  بجی 

نذإف ابجاو  هنع  رودص ب  نذإ  نوکی  الف  سیل ب  ام  هنع  ردـصی  هنع  رودـص ب  بجو  ثیح  نم  ناک  هنع  رودـص ب  بجی  ثیح 
.یهتنا تاذلا  يدحإ  نوکی  الوأ  هنع  ردصی  ام  نإف  طیسب  لک 

ضقانتلا هبذاک و  انه  اهنأ  يرت  هماعلا أ ال  هقلطملا  ضیقن  همئادلا  نأل  ققحتم  ضقانتلاف  همئاد  هیـضق  امهادحإ  تناک  نإ  هنأ  دیری  - 1
انوکی یتح  تایثیحلا  نم  هیثیحب  فلأ  هنع  ردصی  مل  هنإ  لوقن  نکل ال  يرخألا  بذک  لک  قدص  نم  مزلی  ثیحب  نیتیـضقلا  فالتخا 

لاق امک  مهفی 207  مل  مامإلا و  دارم  اذه  میجلا  رودص  هیثیح  یه  يرخأ و  هیثیحب  فلأ  ردصی  مل  هیثیحب و  فلأ  ردـص  لب  نییـضیقن 
هدق س  قطنمتملا ، یلع  عینشتلا  سکعنیف  بیکرتلا  اذه  ثیح و  ثیح و  ضحملا  طیسبلا  یف  ذئنیح  مزلی  هنإ  یبتاکلا 
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نم رودص ج  وه  ضورفملا و  نم  مزلی  هنأ ال  هیلع  هجوتی  هنأ  ملعت  تنأ  هلوقب و  دیرجتلا  هیـشاح  یف  یناودلا  لضافلا  هیلع  ضرتعا  و 
.هیفن یف  الإ  مالکلا  له  هنیعب و  بجو ج  ثیح  نم  ابجاو  نوکی ب  نأ  لب  ابجاو  نوکی ب  نأ ال  رودص ب  بجی  ثیح 

اهلولعم یلإ  سایقلاب  هیصوصخلا  نم  اهیف  نوکی  نأ  دب و  یشلل ء ال  هبجوملا  هلعلا  نأ  دیفت  هقایسلا  هذه  یف  بوجولا  دیق  هدایز  لوقأ 
اذـه یلإ  سایقلاب  تضرف  ول  يرخأ  هلعل  نوکی  امک ال  هنیعب  ضرف  ول  رخآلا  اـهلولعم  یلإ  هیـصوصخلا  کـلت  اـهل  نوکی  ـال  اـم  هنیعب 

دارملا سیل  یه و  یه  امب  هثاعبنا  أشنم  هصوصخب و  نیعملا  لولعملا  باجیإ  أدبم  هیتاذلا  هیـصوصخلا  کلتف  رخآ  لولعم  وأ  لولعملا 
أدبملا لب  هیلإ  فیـضأ  ام  ددعتب  ددـعتی  نأ  هیردـصملا  یناعملا  رئاسک  زوجی  يذـلا  يردـصملا  موهفملا  انه  هیثیحلا  وأ  هیـصوصخلاب 

نع ربعی  و  اذـک - بترتب  اذـک و  رودـصب  اهنع  ربعی  یتلا  هروکذـملا  هیثیحلا  قادـصم  هنیعت  قاح  هتاذ و  رهوجب  نوکی  يذـلا  صاخلا 
.هیصوصخلاب هرات  هیثیحلاب و  هرات  اضیأ  اهئدبم 

مئاق هلوصح  بوجوف  لعافلا  نع  هلوصح  بوجو  وه  قباـس  بوجوب  بوجولا  دوجولا و  قلعتم  هنإـف  دوجوم  نکمم  لـک  هلمجلاـب  و 
ناک نإ  قباسلا و  بوجولا  اذـه  نأ  ناتقیرط  نم  تملع  دـق  نیبوجولاب و  افوفحم  نکمم  لک  نوک  ناـیب  یف  هرکذ  رم  اـمک  لـعافلاب 

نیتاذل نوکی  نأ  نکمی  ورمع و ال  بوجو  نیابی  هدوجوک  الثم  دیز  بوجو  نأ  یف  ههبـش  لعافلاب و ال  لصحتی  هنکل  نکمملل  هفص 
هدادعتـسا هوق  هناکمإ و  مایقک  یـشلا ء  لعافب  قباسلا  بوجولا  اذه  مایق  دحاو و  دوجو  امهل  نکمی  امک ال  دـحاو  بوجو  نیتریاغتم 

امهیلع قباس  دحاو  بوجو  نیریاغتم - نیلولعمل  نوکی  اذکف ال  نامزلاب  امهیلع  قباس  دـحاو  ناکمإ  نیثداحل  نوکی  امک ال  و  هلباقب -
.تاذلاب

مالکلا تاذلاب و  هیلإ  ادنتسم  نکی  مل  هریغل  ناک  نإف  هریغ - لجأل  وأ  هتاذل  امإ  لوألا  إدبملا  نع  لولعملا  رودص  بوجو  لوقن  نذإف 
دوجو بوجو  اهنیعب  هتاذ  یف  هتاذل و  هل  أدبم  أدبملا  هطـساو و  ریغب  هنم  هرودص  ناک  نإ  هطـساو و  لجأل  تاذـلاب ال  هیلإ  دنتـسی  امیف 

.هدحاو هجرد  یف  بوجولا  لیبس  یلع  نیئیش  لوصح  هنم  روصتی  الف  ایقیقح  ادحاو  ارمأ  هتاذ  تناک  اذإف  رثألا  کلذ 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

الثم ال نیئیش  یلإ  هبسنلاب  هیتاذ  هبسانم  هتاذ  سفنب  ضحملا  دحاولل  نوکی  نأ  زئاجلا  نم  هنأ  هفیخسلا  ماهوألا  ضعب  یلإ  قبـس  يذلاف 
یف هنع  رودصلاب  هبسانملا - کلت  لجأل  ءایشألا  نیب  نم  نانیعتی  امهف  ءایشألا  رئاس  نم  امهریغ  یلإ  سایقلاب  هل  هبـسانملا  کلت  نوکی 

.هدحاو هجرد 

رئاسک یهف  هنیعملا  هیصوصخلا  ریغ  هیفاضإلا  هیـصوصخلا  هیـصوصخلا و  قلطم  نإف  لمأتلا  دنع  داسفلا  نیبتـسم  رابتعالا و  طقاس  نمف 
.نییعتلا یلإ  هجاحلا  نع  ینغت  تاقلطملا ال 

نع اهب  ازیمتم  امهنم  لکل  هیصوصخ  ههج  و  هیفاضإلا - هیصوصخلا  قلطم  یف  كارتشا  ههج  نم  امهل  دب  نیئیـشلا ال  کنیذ  نإ  لوقنف 
یهف اهـصوصخب  نیتیـصوصخلا  يدحإ  امأ  امهیلإ  سایقلاب  إدـبملل  نوکت  یتلا  هیتاذـلا  هبـسانملا  کلت  أشنم  نذإف  هبحاص  هیـصوصخ 

هیصوصخلا قلطم  كرتشملا و  ردقلا  امأ  هلعلا و  کلت  نع  امهنم  رخآلا  رودص  حصی  ملف  هیلولعملا  ححـصم  رودصلا و  كالم  اهنیعب 
رودصلا هحـص  یف  رمألا  داع  دـقف  هیعبتلا  قافتالا و  هجو  یلع  الإ  هبـسانملا  کلت  ققحت  یف  نیتیـصوصخلا  نم  یـش ء  رابتعا  ریغ  نم 

هکرتشملا هبسانملا  کلتب  اهنع  نیتصوصخملا  نیتیوهلا  يدحإ  نم  یش ء  رودص  حصی  الف  كرتشملا  دحاولا  رمألل  هلعلا  هبـسانم  یلإ 
دوجولا و یف  یه  یتلا  هلـسرملا  همهبملا  تادحولاک  هیلـصحت ال  هدحو  هتدحو  تناک  ول  دـحاولا  رمألا  کلذ  وه  هقیقحلاب  لولعملاف 

نیلولعم رودص  لیحتسی  هنأ  فشکنا  نذإف  موهفملا - دحلل و  اموقم  نکی  مل  نإ  دوجولل و  موقم  یتاذ  صـصخم  یلإ  رقتفت  لصحتلا 
هدحاو ههج  نم  هدحاو  هجرد  یف  هطیسب  هدحاو  هلع  نع 

اهریغ تاقیلعتلا و  تاراشإلا و  ءافشلاک و  هبتک  رثکأ  یف  سیئرلا  خیشلا  هدافإ  لصألا  اذه  یلع  ناهربلا  یف  رخآ  قاسم  كانه  و  ( 4  ) لصفلا

ناموهفملاف هنع ب  ردـصی  ثیحب  هتاذ  دـح  یف  اذـک  نإ  موهفم  ریغ  فلأ  هنع  ردـصی  ثیحب  هتاذ  دـح  یف  اذـک  نإ  موهفم  نأ  وه  و 
کلتل نیموقم  انوکی  نأ  امإ  نافلتخملا 
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تناک هلعلا  کلتل  نیموقم  ناموهفملا  ناک  نإف  اهل  امزال  رخآلا  اموقم و  امهدـحأ  نوکی  نأ  امإ  اهل و  نیمزـال  اـنوکی  نأ  اـمإ  هلعلا و 
دحأ هنع  ردـص  هنإ  موهفم  نأ  یف  سأرلا  نم  میـسقتلا  دوعیف  لولعم  مزاللا  نیمزال و  ناک  نإ  هجو و  لک  نم  هدـحاو  ـال  هبکرم  هلعلا 

هطـساوب امزال  مزال  لک  نوکی  نأ  مزل  موقملا  یف  هرثک  یلإ  یهتنی  ناک ال  نإف  رخآلا  مزاللا  هنع  ردـص  هنإ  موهفمل  ریاغم  نیمزـاللا -
هنم مزلی  هیهانتم  ریغ  تالولعم  للع و  تابثإب  لوق  هیف  هیهانتم و  ریغ  هبترتم  مزاول  تابثإ  هنم  مزلی  هنأ  عم  لک  مالکلا  اذـه  رخآ و  مزال 

کلذ ناک  تضتقا  نإف  یـضتقت - ـال  وأ   (1) مزال اهل  نوکی  نأ  یه  یه  امل  یـضتقت  نأ  اـمإ  هیهاـملا  کـلت  نـأل  الـصأ  مزاوللا  یفن 
اذـهف الـصأ  ائیـش  یـضتقت  هیهاملا ال  تناک  نإ  فلخ و  اذـه  طسوب  اهلک  ضرف  دـق  طسو و  ریغب  نوکیف  یه  یه  اـمل  اـمزال  مزـاللا 

.مزاوللا نم  یش ء  اهل  سیل  هنأب  فارتعا 

اهل امزال  رخآلا  هلعلل و  اموقم  نیموهفملا  دحأ  لعج  نإ  امأ  اهب و  لوقلا  داسف  بجوی  هیهانتملا  ریغ  مزاوللا  تابثإب  لوقلا  نأ  رهظ  دقف 
نأ یلإ  کلذ  لصاح  عجری  مدـقتمب و  سیل  ام  سیل  مدـقتملا  مدـقتم و  موقملا  نأل  هجردـلا - یف  اعم  ناـموهفملا  نوکی  ـال  ذـئنیحف 

هیثیح اهنیعب  یه  مزاللا  کـلذ   (2) هلعلا مازلتـسا  هیثیح  نوکی  ذـئنیح ال  هنإف  ادـحاو  لولعملا  نوکیف  طقف  لولعملا  وه  مزـاللا  کـلذ 
تاریدقتلا عیمج  عم  هلمجلا  یلع  مالکلا و  داعف  الإ  (3) و  هتاذ نع  جراخ  ریغ  مازلتسالا  هیثیح  أدبم  نوکی  نأ  مزلی  موقملا و  کلذ 

هل ضرعتی  مل  رخآ  روذـحم  انه  دارفألا و  عیمج  ءافتناب  هعیبطلا  ءافتنا  باب  نم  یـضتقی  وأ ال  ام  درف  ققحتب  هعیبطلا  ققحت  باب  نم  - 1
هدق س  نیرصاح ، نیب  اروصحم  یهانتملا  ریغ  نوک  وه  خیشلا و 

مزلی فلخلا و  مزلی  هنإف  نیتریاغتم  اتناک  اذإ  ام  فالخب  لولعمب  سیل  موقملا  نـأل  فلخلا  اذـه  مزلی  مل  کـلت  هذـه  تناـک  ول  ذإ  - 2
موقملا مزـاللا و  ناـک  اـمل  رخآ و  اـموقم  یلخادـلا  موقملا  ءاعدتـسا  نم  مزـاللا  بیکرتلا  هوـالعب  هیثیح  هیثیح و  نم  اـضیأ  بیکرتلا 

ذإ طانملا  یه  يرخأ  هیثیح  هفاضملا  هیثیحلاب  دارملا  نوکی  نأب  هیمال  نوکت  نأ  نکمی  هینایب و  امهیلإ  هیثیحلا  هفاضإ  تناکل  نیتیثیحلل 
هدق س  هتدحو ، طونملا و  ددعت  مزلتسی  هتدحو  طانملا و  ددعت  يرخأ و  تاطانمب  هطونم  هیدییقتلا  تایثیحلا  نأ  لوصألا  یف  رم 

هدق س  هیثیح ، هیثیح و  تاذلا  سفن  یف  مزلیف  - 3
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اهل و قیرفتب  اهدوجو  دـعب  وأ  ام  ائیـش  اهنوک  دـعب  هدوجوم  اهنأل  وأ  هلعلا  هیهاـم  یف  اـمإ  رثکت  بکرت و  هنع  نینثـالا  رودـص  نم  مزلی 
.لصف سنج و  نم  هروص و  هدام و  نم  هیرهوجلا  هتیهام  بسحب  مسجلا  یف  امک  لوألا 

.هدوجو هتیهام و  ریاغت  ثیح  نم  هدوجو  دنع  همزلی  يذلا  رثکتلا  بسحب  لوألا  لقعلا  یف  امک  یناثلا  و 

دوجولا لبق  هرثکلا  ءاحنأ  کلت  هتایئزج و  یلإ  وأ  دوجولا  یف  هنع  هرخأتملا  هیرادقملا  هئازجأ  یلإ  مسقنملا  یـشلا ء  یف  امک  ثلاثلا  و 
.هتبلا هجوب  هیوهلا  رثکتم  وأ  هقیقحلا  مسقنم  وهف  طسوتب  امهدحأ  سیل  اعم  نانثا  هنع  مزلی  ام  لک  نذإف  دوجولا  دعب  دوجولا و  عم  و 

یـش ء نوکی  نأ ال  طرتشا  امنإ  طسوت و  ریغ  نم  دحاو  لولعم  نم  رثکأ  اهنع  ردـصی  هدـحاو ال  یه  امب  هدـحاولا  هلعلا  نأ  رهظ  دـقف 
ضعب طسوتب  ضعبلا  لب  هدحاو  هجرد  یف  نکل ال  یقیقحلا و  دحاولا  نع  اعیمج  ردصت  نأ  حصی  هریثکلا  ءایشألا  نأل  طسوتب  امهنم 

اهعفد یلإ  هراشإلا  هدعاقلا و  هذه  یلع  تدروأ  كوکش  رکذ  یف  ( 5  ) لصفلا

- لصحملا یف  کیکشتلا  بحاص  لاق 

لوصحلا یضتقی  هیمسجلا  نأ  انل  هلزتعملا  هفـسالفلل و  افالخ  اندنع  دحاو  لولعم  نم  رثکأ  اهنع  ردصی  نأ  زوجی  هدحاولا  هلعلا  هلأسم 
ناـموهفملاف رخـآلل  اردـصم  هنوک  موهفم  ریغ  نیلولعملا  دـحأل  اردـصم  هنوـک  موـهفم  نأـب  اوـجتحا  ضارعـألا  لوـبق  ناـکملا و  یف 

مالکلا نوکیف  نیلولعم  اناک  نیجراخ  اناک  نإ  ابکرم و  ناک  لب  ادرف  ردصملا  نکی  مل  ردـصملا  هیهام  یف  نیلخاد  اناک  نإ  ناریاغتملا 
هبکرم هیهاملا  تناک  اجراخ  رخآلا  الخاد و  امهدحأ  ناک  نإ  لسلستلا و  یلإ  یضفیف  لوألا  یف  مالکلاک  هنع - امهرودص  هیفیک  یف 

.الولعم نوکی  لخادلا ال  نأل  دحاو  اضیأ  لولعملا  ناک  ابکرم و  ناک  ءزج  هل  ام  هیهاملا و  ءزج  وه  لخادلا  نأل 

مدعل ناهربلا  هروص  دسفأ  رییغتلا  اذهب  لخادلاب و  ثلاثلا  قشلا  یف  موقملا  ظفل  رییغت  عم  خیشلا  نع  هانلقن  يذلا  ناهربلا  وه  اذه  لوقأ 
هثالثلا یف  قوقشلا  راصحنا 
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نیهجولا دحأب  فلخلا  یلإ  هیف  راشی  مث  هرکذ  بجی  ناکف  اجراخ  رخآلا  ردـصملا و  نیع  امهدـحأ  نوکی  نأ  وه  عبار و  قش  یقب  لب 
.ادحاو نینثا  ضرف  ام  (1) و  هلع الولعم  ضرف  ام  نوک  موزل  نم  امهیلک  وأ 

جراخ وأ  هیهاملا  ءزج  هنإ  لاقی  نأ  لطب  کلذک  ناک  اذإ  هانیب و  ام  یلع  هیتوبث  هفص  تسیل  یشلا ء(2)  هیرثؤم  نأ  باوجلا  لاق و  مث 
.اهنع

ملف هدحاولا  تاذلا  امأ  مکح  نم  رثکأ  یضتقت  هدحاولا ال  هفصلا  اولاق  هیرعشألا  لوقأ  لصحملل  هدقن  یف  هر  یـسوطلا  ققحملا  لاق  و 
فلاخ باتکلا  بحاص  اضیأ و  تاوذلا  یف  کلذب  اولاق  هفـسالفلا  هلزتعملا و  تافـصلا و  ادـع  ام  هیلعب  لوقی  مل  ذإ  هیف  کلذ  اولوقی 

نإ وه و  هدنع و   (3) يدوجوب سیل  ضارعألا  لوبق  ریثأتلا و  باب  نم  هیمـسجلل  لولعم  يدوجو و  رمأ  ناکملا  یف  لوصحلا  لـکلا و 
هلعفنم اهنوک  هلعاف  اهنوک  عم  هدحاولا  هلعلا  نوک  نوعنمی  مه ال  رثأتلا و  باب  نم  هنکل  مهدنع  ایدوجو  ناک 

ریغ همزـاللا  هیثیحلا  تناـک  نإ  لوقن  اـنهف  موقتلا  هیثیح  مازلتـسالا  هیثـیح  نوکی  ـال  هنأ  خیـشلا  لوق  یف  هیلإ  ریـشأ  اـم  موزللا  ناـیب  - 1
متمعز نإ  فلخ و  اذه  ادـحاو  الإ  هدـحاولا  هلعلا  لولعم  نکی  ملف  مزاللا  کلذ  وه  لولعملا  ناک  الولعم  مزاللا  هینیعلا و  يأ  هموقملا 

امه ادـحاو و  نینثالا  نوک  وه  رخآ و  فلخ  عم  هلعلا  نیع  مزاللا  کـلذ  وه  يذـلا  لولعملا  ناـک  فلخلا  اذـه  نع  ارارف  اـهنیع  اـهنأ 
هدق س  ادحاو ، اضیأ  اهیلع  بترتملا  لولعملا  ناک  هدحاو  هیثیحلا  تناک  اذإ  هنأل  نالولعملا  اذک  ناتیثیحلا و 

نارخآ ریثأت  هیرثؤم و  ریثأتلا  هیرثؤملا و  یف  ناکل  الإ  ریثأتلا و  هیرثؤملا و  رثؤملا ال  سفن  دوجوملا  نإف  هیتوبث  هفص  سیل  ریثأتلا  و  - 2
هدوجوم و ال تسیل  اهنأل  اهنم  هذـه  لاحلاب  نیلئاقلا  دـنع  رثأتملا و  رثأـت  هیرثأـتملا و  اذـک  و  لسلـستی - یتح  اـمهیلإ  مـالکلا  لـقنن  و 

هدق س  مهدنع ، همودعم 
یف امک  لوبقلا  هیرابتعاب  هسفن  مامإلا  فارتعا  یلإ  هراشإ  لب  ینیع  ققحملا  دـنع  هنأل  هدـنع  لاق  امنإ  هیرابتعا و  یه  هفاضإ و  هنأل  - 3

، هفاضإ اهنأ  فیرعتلا و  یف  هیلباقلا  ذخألا  دـح  سیل  هنأ  داعبألل و  لباقلا  رهوجلاب  مسجلا  فیرعت  یلع  مالکلا  دـنع  تاراشإلل  هحرش 
هدق س 
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نم نوکی  رثأ ال  یف  دحاولا  رثؤملا  هیرثؤم  نأ  هموهفم  لب  هیتوبث  هیرثؤملا  نوک  یلع  ینبم  ریغ  مهلیلد  حیحـصب و  لیلدلا  اذـه  سیلف 
.هرخآ یلإ  نیتلخاد  ریغ  وأ  ناتلخاد  امإ  ناتهجلا  مث  رثألا  کلذ  ریغ  یف  هتیرثؤم  ههج 

هیذاحم اهنوک  موهفم  ریغ  هرئادـلا  نم  هطقنلا  هذـهل  هیذاحم - هطقنلا  نوک  موهفم  نأ  وه  هیلع  لدـی  يذـلا  باتکلا و  بحاص  لاـق  مث 
هنأ موهفمل  ریاغم  سیل ب  فلـألا  نوک  موهفم  اذـک  هبکرم و  هطقنلا  نوک   (1) تاموهفملا هذـه  ریاغت  نم  مزلی  مل  يرخألا و  هطقنلل 

.انه اذکف  هیهاملا  یف  هرثکلا  عوقو  بولسلا  هذه  ریاغت  نم  مزلی  مل  سیل ج و 

ثیح نم  نائیـش  اهنع  ردصی  دحاولا ال  هلعلا  نأ  مهدنع  دـحاو و  یـش ء  یف  نالقعی  بلـسلا ال  هفاضإلا و  لوقأ  ققحملا  دـقانلا  لاقف 
لـصحملا دقان  مالک  یهتنا  مهیلع  بلـسلا  هفاضإلاب و  ضقنلا  هجوتی  الف  اهنع  نالباق  امهلبقی  نیئیـش  رودص  نوعنمی  هدحاو و ال  اهنإ 

تاذ یلع  اهقدص   (2) حـصی هجو  يأ  نم  هنأ  یلاعت و  هیلع  بولـسلا  قدـص  ههج  نم  رمألا  قیقحت  یف  مالکلا  اـنم  ملعتـس  هظاـفلأب و 
.کلذ یف  هباصإلا  غولب  نع  موقلا  رظن  روصق  یلإ  هراشإلا  هیدحأ و 

انلوقک هریثک  ءایـشأ  دـنع  بلـسی  دـق  دـحاولا  نأب  هضراعملا  هروص  یف  هرات  ضقنلا و  هروص  یف  هرات  هبتک  ضعب  یف  اضیأ  ضرتعا  و 
رهوجلاک هریثک  ءایشأ  لبقی  دق  دعاق و  مئاق و  لجرلا  اذه  انلوقک  هریثک  ءایشأب  فصوی  دق  رجـشب و  سیل  رجحب و  سیل  یـشلا ء  اذه 
ءایـشألا کلتل  هلوبق  ءایـشألا و  کلتب  هفاصتا  هنع و  ءایـشألا  کلت  بلـس  تاموهفم  نأ  یف  کش  هکرحلا و ال  داوسلا و  لبقی  دـحاولا 

.ادحاو الإ  لبقی  دحاوب و ال  الإ  فصوی  دحاو و ال  الإ  هنع  بلسی  دحاولا ال  نأ  مزلی  یتح  روکذملا  میسقتلا  دوعی  هفلتخم و 

اهرمأ بولـسلا  هیرابتعا و  اقلطم  هفاـضإلا  تاـفاضإ و  اـهنأل  هیقیقح  اراـثآ  تسیل  بولـسلا  تاـیذاحملا و  نأ  لـجأل  موزللا  مدـع  - 1
س یلک ، هنأ  یلع  یفاضإلا  رودصلاب  هصاخلا ال  هیـصوصخلا  وه  یقیقحلا و  رودصلاب  رداص  لولعملا  نأل  رودـصلا  فالخب  حـضوأ 

هدق
، هدوجو بوجو  فرصلا و  هدوجو  سفن  هتیثیح  بلسلا و  بلس  هصیقنلا و  بلس  وه  دحاو  بلس  لب  هددعتم  بولـس  هیف  سیل  يأ  - 2

هدق س 
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یشلل یشلا ء  لوبق  یشلاب ء و  یشلا ء  فاصتا  یشلا ء و  نع  یشلا ء  بلس  نأ  تاراشإلا  حرش  یف  هر  یسوطلا  ققحملا  هنع  باجأ  و 
قوف ءایـشأ  دوجو  یعدتـست  لب  دحاو  وه  ثیح  نم  دحاولا  یـشلا ء  مزلت  اهنإف ال  ریغ - دحاو ال  یـش ء  دوجو  دنع  ققحتی  رومأ ال  ء 

لاحمب سیل  هریثکلا  ءایـشألا  نع  هریثکلا  ءایـشألا  رودص  هفلتخم و  تارابتعاب  ءایـشألا  کلتل  رومألا  کلت  مزلی  یتح  اهمدقتت - دحاو 
فاصتالا کلذـکف  طقف  هنع  بولـسملا  توبث  هیف  یفکی  و ال  هنامدـقتی - هنع  بولـسم  بولـسم و  توبث  یلإ  رقتفی  بلـسلا  نأ  هنایب 

لوبقملا فالتخا  هیف و  لوبقملا  دجوی  یـش ء  لباق و  یلإ  وأ  لوبقم  لباق و  توبث  یلإ  هیلباقلا  و  هفـص - فوصوم و  توبث  یلإ  رقتفی 
هل نوکی  ثیح  نم  هکرحلا  لبقی  هریغ و  نع  لعفنی  ثیح  نم  داوسلا  لبقی  مسجلا  نإف  لباقلا  فالتخا  یلإ  رقتفی  هکرحلا  داوسلاک و 

دانتسا عنتما  الإ  هلعلا و  وه  دحاو  یش ء  ضرف  هققحت  یف   (1) یفکی رمأف  یشلا ء  نع  یشلا ء  رودص  امأ  اهنع و  هجورخ  عنمت  لاح ال 
.همالک یهتنا  دحاو  إدبم  یلإ  تالولعملا  عیمج 

یشلا ء ال نع  یشلا ء  بلس  لوقی  نأ  دحأل  نإف  بولسلاب - ضقنلا  هب   (2) عفد يذلا  الإ  حیحص  مالکلا  اذه  یف  هرکذ  ام  عیمج  لوقأ 
لاکشإ اذه  هنع و  هادع  ام  عیمج  بلـسب  فصتم  ضرف  هبترم  يأ  یف  یلاعت   (3) قحلا دحاولاف  بولسملا  یـشلا ء  توبث  یلع  فقوتی 

يوق

اـضیأ یفاضإلا  رودصلا  معن  نیفرطلا  دعب  اهنإ  ثیح  تافاضإلا  بولـسلاک و  رداصلا  دعب  نوکی  فیکف  رداصلا  هیلع  فقوتی  هنأل  - 1
امک سدقملا  ضیفلاب  یمـسملا  دوجولا  تلق  تئـش  نإ  هیـصوصخلا و  وه  یقیقحلا و  رودصلا  امأ  اعیمج و  رداصلا  ردـصملا و  دـعب 

هدق س  یفاضإلا ، رودصلا  رداصلا و  یلع  مدقم  وهف  یقیقحلا  دوجولا  وه  داجیإلا  نأ  اقباس  انققح 
امب هیلع  یلیصفتلا  ضقنلا  هجوت  بولسلاب  ضقنلا  عفد  هحص  مدعب  هیلع و  ضارتعا  هجوت  مدع  هحصلاب  دارملاف  حماست  هرابعلا  یف  - 2

دم ط  خلإ ، لاکشإلا  اذه  نع  باوجلا  قحف  هلوق  نم  یجیس ء  امب  هعفد  دق  رکذ و 
الإ سیل  هریثکلا  بولسلا  أشنمف  لازی  امیف ال  بولسملا  لزألا و  یف  هریثک  بولـس  هلف  نکمم  یـش ء  لک  هنع  بولـسم  لزألا  یفف  - 3

هدق س  هریثک ، بولس  هنأ ال  هرکذ  ام  باوجلا  قحف  دحألا  دحاولا 
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وه ثیح  نم  هدوجو  هیثیح  اهنیعب  نوکی  نأ  نکمی  ناسنإلا ال  نع  هیرجحلا  بلـس  هیثیح  نإف  هانققح  امب  ـالإ  هنع  یـصفتلا  نکمی  ـال 
یف هنایب  رم  ام  بسح  اذـه  انلاثم  یف  ناسنإلاک  هنع  بولـسملا  یف  بیکرت  نم  دـب  الف  رهاـظ - وه  رجحلا و  دوجو  اـضیأ  ـال  هدوجو و 

ءایشألا لک  نوکی  نأ  بجی  طیسبلا  نأ  قیقحت  یف  یلاعت و  بجاولا  دیحوت  هلأسم 

لاکشإلا اذه  نع  باوجلا  قحف 

وه يذـلا  لماکلا  ماتلا  دوجولا  تابثإ  یلإ  عجری  مادـعإلا  مادـعإ  صئاقنلا و  بولـس  اهنوکل  اهلک  بولـسلا  کلت  قدـص  نأ   (2)(1)
سفن وه  بلسلا و  بلـس  الإ  بلـس  دقفلا و ال  دقف  الإ  الـصأ  كانه  دقف  الف  لامک  لک  هیاغ  نئاک و  لک  مامت  و  دوجوم - لک  أشنم 

.ماتلا دحألا  بجاولا  دوجولا 

الإ هیتبعـشب و  هعفد  دیرأ  تابثإلا و  بلـسلا و  ههج  نم  امهیناث  بولـسلا و  ددعت  ههج  نم  امهدحأ  نیهجو  نم  هرثکلا  لوصح  وه  - 1
هدق س  بولسلا ، هرثک  وه  مامإلا  هدروأ  يذلا  لاکشإلاف 

یف یتلا  بولسلا  نأ  هلصحم  هباوج و  یلع  هدروأ  يذلا  یلیصفتلا  ضقنلا  نع  یـسوطلا  ققحملا  لبق  نع  باوج  هقیقحلا  یف  اذه  - 2
یف وهف  دوـجولل  تاـبثإ  هقیقحلا  یف  مدـعلا  بلـس  مادـعأ و  بولـس  اـهنأل  بلـسلا  ینعم  هقیقحب  هیقیقح  ابولـس  تسیل  یلاـعت  هدروـم 

ضقن امأ  و  باجیإلا - الإ  بلـسل  ینعم  ـال  عوضوملا و  یلع  لومحملا  باـجیإ  بلـس  بلـسلا  ذإ  بلـسلا  هروص  یف  تاـبثإ  هقیقحلا 
یف یعیبطلا  مظنلا  .یـسوطلا و  ققحملا  هب  عفد  امب  عفدنی  امنإ  باوجلا و  اذهب  عفدنی  الف  دحاولا  یلع  بولـسلا  دوروب  هدـعاقلا  مامإلا 
اذه انلوقک  دحاولا  نع  هریثکلا  بولـسلاب  ضوقنم  لدتـسا  امب  هدـعاقلا - تابثإل  خیـشلا  لالدتـسا  نإ  مامإلا  لوق  نأ  وه  ثحبلا  اذـه 

بلسلا نأ  ققحملا  هرکذ  امب  عوفدمدحاو  الإ  دحاولا  نم  بلسی  نأ ال  همزال  هیف و  هجحلا  نایرجل  رجشب  سیل  رجحب و  سیل  یـشلا ء 
.ناهربلا و يرجم  مـالکلا و  لـحم  نع  جراـخ  وهف  دـحاول  لولعمب  سیلف  بولـسملا  وه  هنع و  بولـسملا  ریغ  رخآ  رمأ  یلع  فقوتم 

مل نإ  هنع و  هبولسم  صئاقنلاف  بجاولا  نع  بولسلا  یف  امک  امئاد  هنع  بولسملا  ریغ  یلع  بلـسلا  فقوت  عنمب  فنـصملا  هیلع  دروأ 
بولـسلا یف  انمالک  باجیإلا و  یلإ  عجارلا  بلـسلا  بلـس  لیبق  نم  یه  امنإف  هیقیقح  ابولـس  تسیل  اهنأب  هعفد  بلـسلا و  لـبق  ققحتت 

هلظ دم  ط  هیقیقحلا ،
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یلع لوألا  نیهجو  یلع  ربتعی  بلسلا  نأ  نم  لاکشإلا - اذه  نع  دیرجتلا  حرـش  یـشاوح  یف  یناودلا  لضافلا  هب  یـصفت  يذلا  امأ  و 
و اهریغ - یفتنی  هلعلا و  تاذ  دجوی  نأ  هقادصم  لب  هلجأل  هلعلا  ددعتی  هلعلا  یلإ  امضنم  ائیش  نوکی  ذئنیح ال  ضحملا و  بلـسلا  هجو 

الإ لصحی  دوجولا و ال  نم  وحن  راـبتعالا  اذـهب  هل  هلعلا و  یلإ  مضنیل   (1) ققحت وحن  هل  ربتعی  نأ  یناثلا  هلعلا و  ددـعت  لقعی  ذـئنیح ال 
بعـصتسا يذلا  نأل  يودج  هیف  امم  سیلف  همالک  یهتنا  لمأتف  هدعب  اهققحت  نأل  اهلجأل  لوألا  رداصلا  ددعتی  الف  هرثکلا  رودص  دـعب 

نم ائیـش  لقعلا  ظحال  یتم  ثیحب  هتاذـب  هتاذ  نأ  ینعمب  یلاعت  لوألا  یلع  هقداص  هریثک  ءایـشأ  بولـس  نأ  ملعن  انأ  ماـقملا - اذـه  یف 
یف ءایشألا  هذه  مامضنال  لخدم  الف  ءایشألا  هذه  دوجو  لبق  لازآلا  لزأ  رمألا و  ودب  یف  یلاعت  هنع  هبولسم  اهنأب  مکح  ءایـشألا  کلت 

و ضحملا - بلسلا  هجو  یلع  ذوخأملا  وه  امهرکذ و  نیذلا  نیهجولا  نم  لوألا  هجولا  یلع  ربتعملا  بلسلاف  بولـسلا  کلت  هیقادصم 
یش ء(2). هیلع  قدصی  امیف  عوضوملا و  یف  هئازإب  نوکی  نأ  یلإ  هقدص  جاتحی  نکل  هلعلا  یلإ  یش ء  مامضنا  یلإ  جتحی  مل  نإ 

اهریغ یفتنی  نأ  موهفم  ریغ  هلعلا  تاذ  دـجوی  نأ  موهفم  نإف  طـلخ  عضوم  اـهریغ  یفتنی  هلعلا و  تاذ  دـجوی  نأ  هقادـصم  لـب  هلوق  و 
.رم امک   (3) نیرمأ یلإ  سایقلاب  ضرف  ول  ءافتنالا و  هیثیح  اهنیعب  دوجولا  هیثیح  نوکی  نأ  زوجی  اهنع و ال 

تدروأ یتلا  ضوقنلا  کلت  عفدل  ماقملا  اذه  یف  هلظ  ماد  مالعألا  رباکأ  ضعب  لاق  و 

رابتعالا اذهب  تاعوضوملا و  یلإ  هفاضإلا  ثیح  نم  تاکلملا و  یلإ  هفاضإلا  ثیح  نم  نهذلا و  یف  بلـسلا  دوجو  ثیح  نم  يأ  - 1
هدق س  مادعألا ، یف  زیم  الف  لوألا  رابتعالاب  امأ  زیامتی و  ددعتی و 

هدق س  بلسلا ، بلس  هنأل  فنصملا  هقیرط  یف  هفالخب  دوجولا  بلس  بلسلا  نأل  دوجو  دقف  يأ  - 2
دحاو رمأ  یلإ  سایقلاب  امهنأ  ءایـشألا - لک  هقیقحلا  طیـسب  نأ  ثحبم  یف  رم  دق  هنع و  هیـسرفلا  بلـس  ناسنإلل  هیناسنإلا  تابثإک  - 3

هدق س  هدحاو ، هقیقح  دوجولا  نإف  دوجو  وه  امب  هنع  هیسرفلا  دوجو  بلس  ناسنإلل و  هیناسنإلا  دوجو  تابثإ  یف 
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طیسب بلس  وه  امب  طیسبلا  بلـسلا  نألف  لوألا  امأ  هدروأ  امم  یـش ء  یف  هجحلا  هذه  یلع  ضارتعالل  قاسم  هنإ ال  هجحلا  لصأ  یلع 
ءایشألاب فاصتالا  نم  ائیش  نألف  ناریخألا  امأ  باجیإلا و  قدصل  هلع  ققحت  ءافتنا  هطانم  امنإ  لب  هیلع  وأ  هلع  یلإ  هقدص  جوحی  سیل 
هـضراعم ضقن و ال  الف  هفلتخم  هیلیلعت  تایثیح  یلإ  دانـسإلا  ءاقلت  نم  الإ  ححـصتی  سیل  لـعفلاب  هریثکلا  ءایـشألا  لوبق  هریثکلا و  نم 

.همالک یهتنا  اقلطم  هیثیحلا  فلتخی  مل  ول  امهنم  یش ء  هجوتی  امنإ  الصأ و  كانه 

مکحلل قباطم  یلإ  اهیف  هجاح  الف  هبلاسلا  هیضقلا  دافم  هدافم  نوکی  هیمکحلا و  هبسنلا  یلع  ادراو  نوکی  دق  طیـسبلا  بلـسلا  نإ  لوقأ 
هب مکحلا  دافم  نوکی  یتح  لومحملا  ءزج  وأ  مکحلا  فرط  یف  راص  اذإ  امأ  ههجلا و  کـلت  نم  عوضوم  دوجو  یلإ  جاـتحی  ـال  اـمک 
ملع هطباض  یف  تبث  دـق  طیـسبلا و  بلـسلا  کلذـل  قباطم  عوضوم  دوجو  نم  كانه  دـب  الف   (1) لومحملا هبلاس  هبجوم  هیـضق  دافم 

مـسجب سیل  اذـک  نأ  قدـص  مسجب  اذـک  سیل  نأ  قدـص  املکف  عوضوملا  دوجو  دـنع  تاـبجوملا  یلإ  بلاوسلا  در  غیوست  نازیملا 
ههبـش کلذک و ال  ناک  اذإف  عوضوملا - دوجو  دـنع  ققحتلا  قدـصلا و  یف  ناتمزالتم  لومحملا  هبلاسلا  هبجوملا  هطیـسبلا و  هبلاسلاف 

اذإ امیـس  دوجولا  نم  وحن  نم  بلـسلا  کلذـل  دـب  الف  لومحملا  عوضوملا و  ینعأ  نیفرطلا  داحتاب  مکحلا  وه  هبجوملا  داـفم  نأ  یف 
.ضرعلاب تاذلاب ال  المح  لمحلا  ناک  عوضوملا و  تاذ  سفن  لمحلا  قادصم  ناک 

ناسنإلا لوقت  امک  اذک  سیل  ادوجوم  هنوک  و  اذک - ادوجوم  هنوک  هبـسحب  حـصیل  عوضوملا  تاذ  یف  بیکرت  ققحت  نم  دـب  نذإف ال 
امک هیسرفاللا  هیثیح   (2) اهنیعب هیناسنإلا  هیثیح  تسیل  اسرف و  دجوی ال  هب  رمأ  نم  اناسنإ و  دـجوی  هب  رمأ  نم  بیکرت  هیفف  سرفب  سیل 

.هانکلس ام  یلإ  ریصملا  نم  یلاعت  هتاذ  یلع  بولسلا  قدص  رابتعاب  روکذملا  لاکشإلا  نع  صلختلا  یف  دب  الف  یضم 

دم ط  لومحملا ، هلودعملا  هبجوملا  اهب  دیری  - 1
ناسنإلاف الثم  هیسرفلا  نع  هولخ  هقییـضت و  هدیدحت و  ظحول  اذإ  ناسنإلا و  الإ  قدصی  اهدحو ال  هیناسنإلا  هیثیح  تظحول  اذإ  لب  - 2

هدق س  سرفب ، سیل  وه  وأ  سرف  اهنع ال  ولخلا  عم 
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دوـجو یلإ  هعجرم  (1) و  ناـکمإلا بلـس  وه  دـحاو - بلـس  یلإ  عجری  هتاذ  نع  بولـسلا  عیمج  نإ  نیققحملا  ضعب  لاـق  کلذـل  و 
نع ناکمإلا  بلـسف  مادعألا  يوقلا و  تاروصقلا و  صئاقنلا و  عیمج  هتحت  جردـنی  یبلـس و  ینعم  ناکمإلا  نأ  کلذ  هجو  دوجولا و 

بجاولا نع  اهنم  لک  بلسف  هنع  کلذ  ریغ  هیـضرعلا و  هیرهوجلا و  هیمـسجلا و  هیهاملا و  بیکرتلا و  هرثکلا و  بلـس  مزلتـسی  یش ء 
یه یه  امب  اهسفن  یف  دوجوملا  تاذ  ثیح  نم  دوجولا  هرورض  بلـس  بلـس  هنوکل  ناکمإلا  بلـس  هنع و  ناکمإلا  بلـس  یلإ  عجری 

.یه یه  ثیح  نم  تاذلا  بوجو  دوجولا و  هرورض  هنیعب  وه 

هجو یف  هورکذ  امب  عفدـنی  هریثک ال  هیفاضإ  تافـصب  یلاعت  هفاصتا  ههج  نم  روکذـملا  لصألا  یلع  دراولا   (2) لاکشإلا اذک  لوقأ و 
کلت رثکتل  عباـت  اـهرثکت  اـهیلإ و  یلاـعت  هل  هفاـضإلا  عقی  یتلا  ءایـشألا  دوجو  دـعب  وه  اـمنإ  تاـفاضإلا  هذـه  ققحت  نأ  نم  یـصفتلا 

إدـبم و یلإ  جاتحی  امم  اهلک  لب  اهرثکأ  نإف  اهتابجوم  تافاضإلا و  هذـه  يدابم  یلإ  مالکلا  دـیعن  انإ  لوقی  نأ  دـحأل  نإـف  ءایـشألا -
(3) هدارإلا هردقلا و  ملعلاک و  هفاضإلا  هنم  أشنی  هیصوصخ 

باجیإلا وحنب  اهل  هفـص  هثالثلا  دوقعلا  دـحاو  هیهاملا  هفـص  وه  يذـلا  ناکمإلا  نأ  هثالثلا  دوقعلا  ثحاـبم  هیـشاح  یف  انرـشأ  دـق  - 1
بلـس نییلیـصحت  نیبلـس  عومجم  یهف  ناکمإلا  لصأ  اـمأ  مدـعلا و  دوجولا و  یلإ  هیهاـملا  هبـسن  ءاوتـساب  هنع  ربعی  اـمبر  یلودـعلا و 

بلس یلإ  بولسلا  عاجرإف  راثآلل  أشنم  ادحاو  ابلس  نایلیصحتلا  نابلسلا  دوعی  نأ  لاحملا  نم  مدعلا و  هرورض  بلس  دوجولا و  هرورض 
دم ط  یفخی ، ام ال  هحماسملا  نم  هیف  بلس  بلس  هدع  ناکمإلا و 

هلوقب هل  لثم  دق  هریثک و  تافص  هل  دحاو  رمأ  لک  معی  لب  یلاعت  هتافـصب  مامإلا  مالک  یف  صتخم  ریغ  لاکـشإلا  نأب  ریبخ  تنأ  و  - 2
ضقن هیفاضإلا  تافـصلا  يدابم  یلإ  مالکلا  لـقنب  مهباوج  یلع  فنـصملا  هدروأ  اـم  لـعجی  نأ  یلوـألاف  دـعاق  مئاـق و  لـجرلا  اذـه 
لـصأ نع  یلیـصفتلا ال  ضقنلا  اذـه  نع  اباوج  هدـحاو  هفـص  یلإ  یلاـعت  هتافـص  عوجرب  باوجلا  لـعجی  مث  مهباوج - یلع  ایلیـصفت 

دم ط  یلاعت ، بجاولاب  هصاصتخا  مدعل  مامإلا  هدروأ  يذلا  لاکشإلا 
اهترثک تابجوم  لاقی  یتح  تاـفاضإلا  لـثم  تسیل  لزـألا و  یف  سدـقألا  هتاذ  یلع  هقداـص  یلزـألا  بلـسلا  یف  لاـق  اـمک  هذـهف  - 3
هدـحاو يدابملا  یـصفتملا  لوقی  تلق  نإ  .ء  یـش  هعم  نکی  مل  یلاعت  هل  يدابملا  هذـه  توبث  هبترم  یف  ذإ  لازی  امیف ال  یتلا  اـهفارطأ 

نم نکم  حضاولا و  قیرطلا  ریغ  یف  ذـخأ  هفاسملا و  لوط  ملف  الإ  کلـسملا و  اذـه  نم  تأی  مل  هنأ  ضورفملا  تلق  .قیقحتلا  وه  امک 
هدق س  هیقیقحلا ، هقحلا  هلعلا  هیدحألا و  تاذلا  وه  اهؤدبم  هدحاو و  هتفاضإ  لقی  مل  مل  تافاضإلا و  یف  ددعتلا 
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ءازإب هرقتسم  هفـص  انیف  لب  هنیب  اننیب و   (1) هبـسن درجم  سیل  هل  انتدارإ  هیلع و  انتردـق  دـیزب و  انملع  نأ  يرت  اهارجم أ ال  يرجی  اـم  و 
هنأب نولئاق  موقلا  فیک و  هل  انتدارإ  هیلع و  انتردـق  ورمعب و  انملع  ریغ  هل - اـنتدارإ  هیلع و  انتردـق  دـیزب و  اـنملع  اذـک  هیلإ و  اـنتفاضإ 

.اهنوکت لبق  یلیصفتلا  هجولا  یلع  لزألا  یف  تانکمملا  عیمج  ملعی  یلاعت 

لب هقیقحلا  بسحب  رثکتت  هیقیقحلا ال  هتافـص  نأ  امک  هقیقحلا  بسحب  رثکتی  ءایـشألا ال  یلإ  هتفاضإ  نإ  لاقی  نأ  باوجلا  یف  قحلاـف 
رثکت امأ  هل و  هتیدـیرم  اهنیعب  یه  هیلع و  هتیرداق  اهنیعب  تالولعملا  نم  دـحأ  لکب  یلاعت  هتیملاـعف  هیدوجو  هدـحاو  هیوه  لـکلا  هیوه 
أدبم لوألا  لولعملا  یلإ  هتفاضإ  نإف  یلاعت  هتدـحو  یف  حدـقی  ماظن ال  بیترت و  یلع  نوکی  امنإف  ددـعلاب  ءایـشألا  یلإ  یلاعت  هتفاضإ 

هلـسلس یف  اضرع  الوط و  تالولعملا  رثکت  بسح  تافاضإلا  رثکتی  اذـکه  ثلاثلا و  یلإ  هتفاضإل  یه  یناـثلا و  لولعملا  یلإ  هتفاـضإل 
اذکف قحلا  دحاولا  نع  هرثکلا  رودص  ححـصی  امم  اضرع  الوط و  تالوعجملا  تاوذ  یف  عقاولا  بیترتلا  نأ  امک  نیوکتلا و  عادبإلا و 

تافاضإلا هرثکب  یلاعت  هفاصتا  ححصی  هجولا  اذه  یلع  تافاضإلا  بترت 

ریونت مهو و 

هبسانملا هیصوصخلا و  بسحب  هلعلا  نع  لولعملا  رودص  ناک  اذإ  هنأ  مهوتم  مهوت  امبر  و 

ینعأ هفاضإلا  تاذ  هیقیقحلا  تافـصلا  مزاول  هذـه  هیدـیرملا و  هیرداقلا و  هیملاعلاب و  هامـسم  ثالثلا  تافـصلا  هذـه  یف  هبـسنلاف  - 1
دـکؤملا و قوشلا  یه  انیف  یتلا  هدارإلا  لـعفی و  مل  أـشی  مل  نإ  لـعف و  ءاـش  نإ  ثیحب  لـعافلا  نوک  درجملا و  يدـل  درجملا  دوجولا 

ملعلل بقعتملا  لـعفلا  هیاـغب  یقیدـصتلا  ملعلل  بقعتملا  لـیملل  بقعتملا  مزجلل  بـقعتملا  مزعلل  بـقعتملا  دـصقلا  یه  يرخأ  هراـبعب 
هدق س  هب ، يروصتلا 
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امه نیفلتخم  نیرمأ  یلع  اهلامتـشال  ایقیقح  ادـحاو  نوکی  الف  هبـسانملا  هیـصوصخلا و  کلت  رابتعاب  لـب  اهتاذـل  هلع  هلعلا  نوکی  ـالف 
.هیصوصخلا رابتعا  تاذلا و  سفن 

کلذب دسناف  رابتعالا  اذـهب  هرثکتم  هبکرم  هلاحم  نوکت ال  هلع  لک  ذإ  هدـحاولا  هلعلا  نع  دـحاولا  لولعملا  رودـص  ححـصتی  نذإف ال 
اهب داری  امنإ  هیـصوصخلا  نأـب  حازیف  هتلع  وه  اـم  بکرتل  اـبکرم  هنوک  زاوجل  اینادـحو  ارمأ  نوکی  نأ  بجی  رداوصلا  لوأ  نأ  تاـبثإ 

.هرابعلا قیضل  هیصوصخلاب  ریبعتلا  هریغ و  نود  هلعلا  نع  رودصلاب  نیعم  لولعمل  صیصختلا  باجیتسا  أدبم  وه  ام  كانه -

بجی لوألا  إدبملا  نع  دحاولا  رودص  هروص  یف  رمألا  کلذ  اهقدـص و  كالم  هیـصوصخلا و  موهفم  قادـصم  اهب  دارملا  هلمجلاب  و 
نوـکی نأ  نکمی  ـالف  اـعم  هدـحاو  هجرد  یف  اهرودـص  ضرف  وـل  هددـعتملا  ءایـشألا  رودـص  هروـص  یف  اـمأ  هتاذ و  نـیع  نوـکی  نأ 

لکلا یلإ  اهتبسن  هلسرم  هیـصوصخ  الإ  مهللا  رخآلا  ضعبلا  ردصی  اهبـسحب  یتلا  اهنیعب  یه  اهـضعب  ردصی  اهبـسحب  یتلا  هیـصوصخلا 
اهب حصیل  هقلطم  ام  هیصوصخ  یف  كارتشالا  ضرف  عم  اهریغ  نع  هزیمتم  يرخأ - هیصوصخ  یلإ  اهنم  لک  رودص  یف  جاتحیف  هدحاو 
اهل ام  عیمج  یف  اهیواست  مزل  داجیإلاب - اهیلإ  اهئدبم  هبسن  توتسا  اهئدبم و  یلإ  رودصلاب  اهتبسن  تواست  اذإ  ءایـشألاف  هنیعب - هرودص 

.هددعتم تادوجوم  هرثکتم و  رومأ  كانه  روصتی  الف  صخشتلا  دوجولا و  یف  یتح 

رودصلا لوقن  انأل  رداص  یش ء  هنع و  ردصی  یش ء  ققحت  دعب  الإ  ققحتی  اضیأ ال  رودصلا  لاقی  تاراشإلا ال  حرـش  یف  ققحملا  لاق 
ثیحب هلعلا  نوک  یناثلا  هیف و  سیل  انمالک  اعم و  ناـنوکی  ثیح  نم  لولعملا  هلعلل و  ضرعی  یفاـضإ  رمأ  امهدـحأ  نیینعم  یلع  قلطی 

ناک نإ  دـحاو  رمأ  وه  هیف و  انمالک  امهل و  هضراعلا  هفاضإلا  یلع  مث  لولعملا  یلع  مدـقتم  ینعملا  اذـهب  وه  لولعملا و  اـهنع  ردـصی 
هلع ال تناک  نإ  اهل  ضرعت  هلاح  نوکی  دـق  اهتاذـل و  هلع  هلعلا  تناک  نإ  اهنیعب  هلعلا  تاذ  نوکی  دـق  رمألا  کـلذ  ادـحاو و  لولعملا 

هلعلا تاذ  یف  رثکتلا  هنم  مزلی  افلتخم و  رمألا  کلذ  نوکی  هلاحم  الف  دحاو  قوف  لولعملا  ناک  اذإ  امأ  يرخأ  هلاح  بسحب  لب  اهتاذـل 
.هترابع تهتنا  رم  امک 
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لیصحت ثحب و 

هراشا

هناحبس هنأ  وه  غلابلا  صحفلا  صئاغلا و  شیتفتلا  هلوقب  روکذملا  باوجلا  یلع  اداریإ  هؤاقب  هدجم و  ماد  دجمألا  دیـسلا  انداتـسأ  رکذ 
رداصلا یلإ  هبـسنلاب  هرکذ  يذـلا  یفاضإلا  ریغ  یناثلا  ینعملاب  هیرودـصلا  هیلعلا  لوـألا و  رداـصلا  رهوج  لـعاف  هیدـحألا  هتاذ  سفنب 

لوألا لولعملا  رودـص  بجی  ثیحب  هتاذـب  لاعفلا  يرابلا  نوک  یه  هررقت و  هدوجو و  یلع  هقباسلا  تارابتعالا  بتارم  نم  وه  لوـألا 
دوجو عرف  یه  یتلا  هیفاضإلا  هیرودـصلا  هیلعلا  یلع  مث  لوـألا  لولعملا  تاذ  یلع  مدـقتم  یفاـضإلا  ریغ  ینعملا  اذـهف  هنع  هصوصخب 

وه کلذـکف  یلقعلا  رابتعالا  یف  هایإ  عبتتـسم  لوألا و  لولعملا  تاذ  یلع  هیلقعلا  هبترملاب  مدـقتم  هنأ  اـمک  ینعملا  اذـهف  نیفئاـضتملا 
هتاذ نیع  یه  یتلا  هیفاضإلا - ریغ  هیرودـصلا  هیلعلا  امنإ  یلاعت  هتاذ  نیع  وه  سیل  هل و  مزال  لاـعفلا و  يراـبلا  تاذ  هبترم  نع  رخأـتم 

هیلعلل نذإف  قالطإلا  یلع  دوجولا  ماظنل  اقلطم  ریخ  وه  ام  لک  رودص  تاذلاب  هنع  بجی  ثیحب  هتاذ  هبترم  بسحب  هنوک  اهانعم  یلاعت 
ریغ  (1) ناینعم هیرودصلا 

دوجولل نأ  اضیأ  نیخماـشلا  ءاـفرعلا  دـنع  رهتـشا  فنـصملا و  مـالک  یف  رم  اـمب  فشکنت  همارم  هقیقح  همـالک و  هقیقح  نأ  ملعا  - 1
یف انرکذ  دق  هرثأ و  دیقملا  سدقملا و  هضیف  هلعف و  قلطملا  هللا و  وه  قحلا  دوجولاف  دیقم  دوجو  قلطم و  دوجو  قح و  دوجو  بتارم 
یلإ هبـسنلاب  هیتاذـلا  هتیلع  یه  هیقیقح  هقح  هیلع  قحلل  نأ  ناکمإلاب  دـیزل  قحلا  هیلع  نوکب  یلابن  هنأ ال  سیئرلا  خیـشلا  مـالک  هیجوت 
یلإ هبـسنلاب  هعـساولا  هـتمحر  هـیلعفلا و  هتیــشم  سدـقملا و  هـضیف  ماـقم  یف  هـیلعفلا  هـتیلع  یه  هـیلظ  هـقح  هـیلع  قـلطملا و  دوـجولا 

جراـخلاک لـب  همیمـضلاب  لومحملا  ینعمب  ـال  هل  هیـضرع  هتاذ  یلع  دـئاز  یفاـضإ  موهفم  یه  هیفاـضإ  هیلع  بیترتلاـب و  تادوجوملا 
دوجولا هنم  أـشنی  ثیحب  لاـعفلا  إدـبملا  تاذ  نوک  یه  هیقیقحلا و  هقحلا  هیلعلا  نأ  هر  دیـسلا  دارم  لوقنف  اذـه  تفرع  اذإ  .لوـمحملا 

الوأ و لوألا  لولعملا  یلإ  هبسنلاب  یتلا  هیرودصلا  هیلعلا  هتاذ ال  نیع  یش ء  لک  تعسو  یتلا  هتمحر  سدقملا و  ضیفلا  وه  قلطملا و 
ُهْجَو َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  یلاعت  لاق  يذلا  تاذلا  هجو  اهنأ  تاذـلا و  روهظ  ماقم  اهنإف  سدـقملا  ضیفلا  یه  یتلا  هیلظلا  هقحلا  هیلعلا  یه 

سدقملا ضیفلل  نأل  اذه  یفانی  هبوجو ال  اهنإ  هیددـع و  لوألا  لولعملا  ءازإب  یتلا  هیلعلا  هدـحو  نإ  هر  دیـسلا  لوقیـس  ام  و 221  ِهَّللا 
هللا و روهظ  هللا و  هجو  هنأ  امهیناث  هبوجو و  هنأ  هیددـع و  هتدـحو  رابتعالا  اذـهب  لوألا و  لولعملا  هیلع  هنأ  راـبتعا  امهدـحأ  نیراـبتعا 

هدق س  لکلا ، بوجو  هنأ  یلاعت و  قحلا  هدحوب  دحاو  لب  هیلظ  هقح  هتدحو  رابتعالا  اذهب  ینسحلا و  باقلألا  نم  اهوحن  و  هللا - هیشم 
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وه يذلا  تاذلاب ال  قالطإلا  یلع  هقلطملا  تاریخلا  هضافإ  هیثیح  وه  نیلوألا  نم  هتاذ  نیع  وه  يذلا  یفاضإ و  ثلاث  ینعم  نییفاضإ و 
یلاعت هتاذ  سفن  مزال  وه  امنإ  لوألا  لولعملا  تاذ  هیـصوصخ  بسحب  وه  يذلاف  هصوصخب - صاخ  لولعم  تاذ  هیـصوصخ  بسحب 

هتاذ هبترم  نیع  هنأ  ال 

.هثالث لبس  نم  هیلع  ناهربلا  و 

هصوصخب لوألا  لولعملا  رودص  بوجو  رابتعا  نأ  لوألا 

تاذ یلع  تاذـلاب  همدـقتملا  هیقیقحلا  هیلعلا  یینعم  دـحأ  وه  يذـلا  هصوـصخب   (1) لوألا لولعملا  رودـص  بوجو  راـبتعا  نأ  لوـألا 
هبترم یلع  هقباـسلا  هیلقعلا  بتارملا  بیترت  یف  تفرع  اـمک  هدوجو  هبترم  یلع  مدـقتم  و  هناـکمإ - هبترم  نع  تاذـلاب  رخأـتم  لولعملا 

.لکلا عدبم  تاذ  نیع  نوکی  نأ  حصی  فیک  لولعملا  ناکمإ  هبترم  نع  ارخأتم  نوکی  امف  لولعملا  دوجو 

هلعلا کلذکف  هیددع  لوألا  لولعملا  هدحو  نأ  یناثلا 

.دادعألا باب  یف  لوخدلا  نع  هسدقتم  هؤایربک  یلاعت و  قحلا  هدحو  اضیأ و  ددعلاب  هدحاو  نوکی  هصوصخب  هیلإ  هبسنلاب  یه 

هناحبس هتاذ  نیع  نوکی  نأ  حصی  امنإ  هنأ  ثلاثلا 

اذه لعفلاب  هنع  ردصی  ثیحب  هرکذ  لج  هنوک  نأ  نیبتسملا  نم  دوجو و  وه  امب  دوجولل  اقلطم  الامک  نوکی  ام  هیلامکلا  تافصلا  نم 
نم وه  لب  هنود  هیصوصخ  لک  هاوس و  رابتعا  لک  نع  رظنلا  لزع  عم  دوجو  وه  امب  دوجولل  هقلطملا  تالامکلا  نم  وه  سیل  لولعملا 

ثیحب هتاذ  یف  هنأ  وه  هدـجم  هولع و  هلمجلاـب  هصوصخب و  لولعملا  اذـه  یلإ  ساـیقلاب  هرکذ - لـج  هل  ءاـیربکلا  دـجملا و  فاـصوأ 
هعنص اهصوصخب  تاذلا  هذه  نأ  دوجو ال  لامک  لک  دوجو و  لک  هنع  ضیفی  ریخ و  لک  هنع  ردصی 

لکلا هیهام  نع  رخأتم  قحال  رابتعا  هنإف  تاذـلا - نیع  هنأ  راـتخا  يذـلا  قلطملا  ریخلا  رودـص  بوجو  راـبتعا  یف  هنیعب  راـج  اذـه  - 1
نذإف انلق  روذـحملا  مزلی  یتح  هدـحاو  هیهام  اهل  تسیل  هریثک و  تایهام  عومجم  لـکلا  نإ  لـیق  نإـف  یلاـعت  هتیلع  هنوک  زاـج  فیکف 

دم ط  یلاعت ، هنیع  نوکت  نأ  لاحملا  نم  هریثک و  تارودصل  تابوجو  لب  دحاو  رودص  بوجو  اهل  سیل 
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هلاـمک هدـجم و  لوـألا  و  تادوجوملا - تایـصوصخ  یلإ  هبـسنلا  بسحب  هدـجم  هلاـمک و  ریخـألاف  هضیف  هصوصخب  دوجولا  اذـه  و 
لعفی هینإ و  هیهام و  لک  قلخی  دوجولا و  ماظن  ربدی  ثیحب  هتاذ  نأ  وه  هناطلس  لج  هالع  هزع و  کلذک  قالطإلا و  یلع  هتاذ  بسحب 

هقلخ و اهرـسأب  تادوجوملا  هتغیـص و  هغوص و  لعفلاب  دوجولا  ماـظن  نأ  ـال  دوجو  لاـمک  تاذ و  لاـمک  لـک  دوجو و  تاذ و  لـک 
یف هریظن  رم  امک  دـحاو  ننـس  یلع  اهدوجو  دـنع  تاـنکمملا و  دوجو  لـبق  هتیقـالخ  (1) و  هتیلاعف یف  هلامک  ناـک  کلذـل  هتقیلخ و 

.هراصتخاب هرکذ  ام  یهتناء  یش  لکب  یلاعت  هتیملاع 

.ثاحبأ عضوم  لجألا  دیسلا  اذه  مالک  یف  لوقأ و 

هرکذ ام  یلع  مزلی  هنأ  لوألا 

هیلع صن  اـمک  هتاذ  یلع   (2) هدـئازلا هیـصوصخلا  کلت  رخآلا  لوألا و  لقعلا  امهدـحأ  نیرمأ  بجاولا  نع  لوألا  رداـصلا  نوکی  نأ 
هدـحاو هجرد  یف  اعم  امهنوک  هرکذ  امم  مزلی  لاقی ال  عنتمم ال  کلذ  رخآ و  لصف  یف  لبق  يذ  یف  مـالکلا و  نم  هرکذ  اـم  یف  ارارم 

(3) لوقن انأل  دوجولا  یف  لوألا  لولعملا  رهوج  یلع  هقباس  هیصوصخلا  لب 

هتیقالخب هدجم  هولع و  سیلف  تاسیدـقتلا  یف  هترابع  اذـه  لامکلا 223 و  هلک  لامکلا و  لک  دوجولا و  هلک  دوجولا و  لـک  هنـأل  - 1
عماج هنأل  لکلا  یلع  طسبنملا  دوجولا  هنم  أشنی  هیلع و  بترتی  ثیحب  هنوکب  لب  اـهدوجو - هبترم  یف  ـالثم  هتیملاـعب  اـهدوجو و  نیح 

هدق س  مولعم ، ذإ ال  ملاع  قولخم و  ذإ ال  قلاخ  وهف  دوجوم  وه  امب  دوجوم  لک  نم  یلعألا  وحنلل 
ریغ وه و ال  یفرحلا ال  ینعملاک  یه  و  رودص - یه  لب  هرداص  تسیل  هدـئازلا  هیـصوصخلا  نأ  هر  همارم  انیب  ام  یلع  هنع  باوجلا  - 2

س كانه ، ام  یلإ  عجریلف  قحلا  هیلع  وه  لب  الولعم  سیل  طسبنملا  دوجولا  نأ  لولعملا  هلعلا و  نم  هیقوذلا  ثحابملا  یف  حرـص  دـق  و 
هدق

یف نیعم  اـسیل  لولعملا  هلعلا و  لوـألا و  لـقعلل  هلع  هیـصوصخلا  نـأل  لـمتحت  ـال  هجردـلا  یف  هیعملا  نیعتملا و  وه  اذـه  تلق  نإ  - 3
امل لقعلا  نإف  دحاولا  نع  ریثکلا  رودصب  مزتلی  نأ  امإ  فلخلاب و  مزتلی  نأ  امإ  هنأب  هر  دیـسلا  یلع  ددری  فنـصملا  نأک  تلق  .هجردلا 

نکل دحاولا  نع  ریثکلا  رودـص  مزلی  مل  فلخلاب  مزتلا  نإ  فلخلا و  مزلی  الئل  هجردـلا  یف  هعم  هیـصوصخلا  تناک  الوأ  ارداص  ضرف 
هیصوصخل هیصوصخ  یلإ  یهتنی  وأ  ءاضتقالا  وه  حالطـصالا  یف  موزللا  لولعملا و  وه  دوجولا  یف  رخأتملا  مزاللا  نأل  لسلـستلا  مزلی 

هدق س  تاذلا ، نیع  نوکت 
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هیـصوصخلا کلت  اهیلإ و  سایقلاب  يرخأ  هیـصوصخ  یلإ  اهرودـص  جاتحیف  ریغ  هیـصوصخلا ال  کلت  وه  هقیقحلاـب  لوـألا  رداـصلاف 
لعل لاقی  هیاهنلا ال  ریغ  یلإ  تایـصوصخلا  لسلـستیف  اهرودص  یف  دئاع  مالکلا  هررق و  ام  بسح  هتاذ  یلع  هدئاز  اضیأ  اهیلع  هقباسلا 

.یلاعت هتاذل  هیلیلحتلا  ضراوعلا  نم  نوکیف  جراخلا  یف  هلیلحت ال  لقعلا و  رابتعا  یف  هدئاز  هیصوصخلا  کلت 

هیلقع و هرثک  هیجراخ و  هدـحو  هل  امیف  يرجی  امک  یلقعلا - لیلحتلا  هیف  يرجی  یتح   (1) هیهام اذ  هرکذ  لج  بجاولا  سیل  لوقن  انأل 
ضورعم ضراع و  هیف  نکمی  سیل  امک  هجو و  لک  نم  طیـسب  جراخلا  یف  طیـسب  وه  امکف  اـقلطم - هرثکلا  ءاـحنأ  نع  هزنم  بجاولا 

.ذخأ رابتعا  يأب  نکمی  کلذک ال  دوجولا  بسحب 

یلاعت هنوک  هیثیح  نأ  یناثلا 

ناسنإلا متألا و  ماظنلا  هنع  ضیفی  ریخ و  لک  هنع  ردصی  ثیحب  هناحبـس  هنوک  هیثیح  هنیعب  یه  لوألا  لولعملا  هنع  ردـصی  ثیحب   (2)
یشلا ء هروص  هبسنک  ماظنلا  هلمج  ملاعلا و  عومجم  یلإ  لوألا  لقعلا  هبسن  نإف  ریبکلا 

هیفاضإلا تافـصلاب  ضوقنم  هنأ  هیفف  هر  هرکذ  ام  اـمأ  اـهیف و  مـالکلا  سیل  هیفاـضإلا و  هیلعلا  یلإ  ذـئنیح  عجری  لاـقی  نأ  یلوـألا  - 1
یلع هدـئاز  میهافم  اهنإ  ثیح  نم  اهنإف  هیقیقحلا  تافـصلا  میهافمب  لب  هضحم  تاـفاضإ  بسن و  اـهنإف  مهقاـفتاب  یلاـعت  هیلع  هدـئازلا 

هدق س  ققحتلا ، ثیح  نم  انیع  تناک  نإ  القع و  تاذلا 
طسبنملا قلطملا  دوجولا  نیأف  کلذک  سیل  هدحاو و  امهنع  ناثعبنملا  ناک  نإ  هدحاو و  ناریصت  ناتیثیحلا  نأل  بیرغ  هر  هنم  اذه  - 2
توسانلا عومجم  طقف و  یتوربجلا  ناسنإلا  يأ  هحور  حور  ریبکلا و  ناسنإلا  نیأ  هالجم و  مظعألا و  یلجتلا  نیأ  دیقملا و  دوجولا  و 

ناـک اذإ  لـماکلا و  ناـسنإلا  سفنلا و  باـتک  یف  روکذـملا  طیـسبلا  لـقعلا  نیب  هبـسنلاک  اـمهنیب  هبـسنلا  توربجلا و  و  توکلملا - و 
نم ظوفحملا  اهلـصأ  طـسبنملا  دوجولا  هلوعجملا و  بتارملا  عومجم  ریبـکلا  ناـسنإلا  لوـألا و  لـقعلا  وه  هنم  هبترمف  بتارم  دوجولل 

ثیحب هنوک  ریغ  طسبنملا  دوجولا  هنم  أشنی  ثیحب  لاعفلا  إدـبملا  نوکف  كارتشالا  هب  ام  نیع  تادوجولا - یف  زایتمالا  هب  ام  نإ  ثیح 
هدق س  هر ، لجألا  دیسلا  دنع  یناثلا  نود  هتاذ  نیع  لوألا  طقف و  ینالقعلا  يدرجتلا  دوجولا  هیلع  بترتی 
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دق همامت و  هسفن و  یه  یـشلا ء  هروص  نأ  هتدامب و  هتروصب ال  یـش ء  یـشلا ء  نأ  رم  دـق  یـشلا ء و  کـلذ  ءازجأ  یلإ  ءازجـألا  يذ 
هیثیحف هلک  ملاـعلا  تلق  کـنأکف  لـقعلا  تلق  یتـمف  فطلأ  فرـشأ و  هجو  یلع  هدـعب  یتـلا   (1) ءایـشألا لک  لقعلا  نأ  اـضیأ  تملع 

هریغ هقیقحلاب و  لمجملا  نیع  لصفملا  نأ  ملع  دـق  لیـصفتلا و  لامجلا و  رابتعاب  الإ  یلمجلا  ماظنلا  رودـص  هیثیح  ریاغت  ـال  هرودـص 
.رابتعالاب

هنع ضیفی  ثیحب  هنوک  اذـکف  هسدـقملا  هتاذ  نیع  اهلک  ءایـشألا  ملعی  هلک و  ریخلا  هنع  ضیفی  ثیحب  یلاعت  هنوک  نأ  امک  لوقن  نذإف 
- هیثیح ریاغت  الب  هتاذ  نیع  هملعی  لقعلا و 

هناکمإ هبترم  دعب  لولعملل  هلعلا  باجیإ  نوک  نأ  ثلاثلا 

یف هققحت  یـشلا ء و  هینیع  اضیأ  هیلع و ال  دوجولا  یف  اقباس  هنوک  یفانی  ـال  لولعملا  کـلذ  هیهاـم  لاـح  هیلإ  روظنملا  ناـک  اـم  نیح 
هیهام لاح  ناـک  اذإ  هیلإ  روظنملا  نإـف   (2) اهیلإ هموهفم  سیق  اذإ  تایهاملا  نم  هیهاـمل  هیلقعلا  تاراـبتعالا  نم  هنوک  یفاـنی  جراـخلا 

اهماکحأ اهضراوع و  یشلا ء و 

یف هر  نیب  دـق  لقعلا و  یه  ءایـشألا  لک  نأ  ءایـشألا ال  لک  لقعلا  نأ  یـشاوحلا  یف  اقباس  انیب  دـق  لقعلا  یه  ءایـشألا  لک  نأ  ـال  - 1
وهف اهترثکب  هنود  ام  لـک  يزاوی  هتدـحوب  طیـسب  درجم و  دوجو  هنأ  وه  ءایـشألا و  لـک  لـقعلا  نوک  ینعم  لوقعملا  لـقعلا و  هلحرم 
اهببس هیعماجلا  هذه  هرثکلا و  یف  هدحولا  ریغ  وه  هدحولا و  یف  هرثکلا  وه  اذه  اهـصئاقن و  اهدودح و  نود  اهتالامک  اهتایلعف و  عماج 

تاریغتلا یف  یلاـعألا و  یلعأ  یلإ  اذـکه  یلاـعألا و  یف  یلاوعلا  یف  اـم  لـک  اـهیلاوع و  یف  اـهینادأ  یف  اـم  لـک  هیلوطلا  بتارملا  نأ 
عم هیئاغ  وأ  تناک  هیلعاف  هلعلا  یف  هربتعم  هیخنسلا  اذکه و  رمألا  ناک  امل  معن  سبل  مث  سبل  لب  سبل  مث  علخ  هیلوطلا ال  هیلامکتـسالا 

وحنلا هیعماج  تناک  كارتشالا  هب  ام  نیع  اهیف  زایتمالا  هب  ام  هدـحاو  هقیقح  تادوجولا  بتارملا و  یف  هظوفحم  تاـیهاملا  لولعملا و 
یف رم  امک  قئاقرلا  نادـجو  قئاقحلا  نادـجو  هنم و  یندـألا  وحنلا  تاـیلعف  هیعماـج  طیـسب  دـحاو  هجو  یلع  دوجوم  لـک  نم  یلعـألا 
لوأ نکی  مل  یناوث و  لوأ و  رداص  نکی  مل  الإ  بتارملا و  ظافحنا  دنع  مالکلا  نأ  الإ  هرثکلا  یف  هدحولل  هدحولا  یف  هرثکلا  مازلتـسا 

هدق س  همکحلا ، دعاوق  نم  ریثک  لطب  لب  لوألا  لقعلا  وه  ردص  ام 
هدق س  یسفنلا ، یطبارلا ال  هدوجو  اضیأ  هتقیقح و  هموهفم ال  رخأتملا  نإ  ینعی  - 2
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لک یلع  امدقم  اهسفن  یلع  اهسفنب  مکحلا  ناک  اهنوک و  هلع  اهدوجو و  بجوم  یتح  رایغألا  عیمج  یلع  همدقتم  اهسفنل  اهـسفن  ناک 
اهنأب مث  هب  اـهدوجو  بوجو  اـهدوجو و  ریغلا  باـجیإب  مث  ریغلا  یلإ  دوجولا  یف  هجاـحلاب  مث  ناـکمإلاب  اـهیلع  مکحلا  هدـعب  مکح و 

نیب هافانم  الف  دوجولا - کلذ  یلع  مدقتم  هلعلا  باجیإ  اذک  عقاولا و  یف  اهیلع  اندنع  مدقتم  دجوت  هب  يذلا  دوجولا - نأ  عم  هدوجوم 
یف لولعملا  هیهام  یلإ  موهفملا  بسحب  اهتبـسن  نأ  نیب  و  إدبملا - هقیقح  نیع  لولعملا  دوجو  أشنی  هب  ام  باجیإلا و  هیـصوصخ  نوک 

.اهناکمإ نع  اهنع و  هرخأتم  هیلقعلا  اهتارابتعا 

هیددع لوألا  رداصلا  هدحو  نوک  نأ  عبارلا 

یبناج یف  هدحولا  وحن  ظافحنا  بجی  هیددـع و ال  هدـحو  نوکت  نأ  بجی  إدـبملا  نم  اهئازإب  ام  نأ  ملـسن  (1) ال  میلستلا ریدقت  یلع 
نأ یلع  فرـشأ  يوقأ و  نوکت  نأ  دب و  هلعلا ال  هدحو  نأ  عم  هدحولا  لصأ  وه  نیبناجلا  نم  هظافحنا  بجی  يذـلا  لولعملا و  هلعلا و 

يوقأ و هدـحو  ملاعلا  عومجمل  لهف  ملاعلا  عومجم  یلإ  ساـیقلاب  هیرودـصلا  هیلعلا  هیـصوصخ  تذـخأ  اـمیف   (2) راج هنیعب  هرکذ  اـم 
انهذ يرخأ  تادحو  اهـسنج  وأ  اهعون  نم  اهئازإب و  روصتی  امم  یه  دادعألا  باب  نم  یتلا  هدحولا  لوألا و  لولعملا  هدحو  نم  لضفأ 

اذـکف هیلک  هیهام  تحت  لقعلا  یف  هعوقو  ههج  نم  لقعلا  یف  ینعملا  اذـه  غوسی  یتمف  هدـحاو  هعیبط  تحت  اـهعم  جردـنی  اـجراخ  وأ 
نوک نم  یلوأ  هیهام  اذ  بکرملا  نوک  لقعلا و  دنع  هیلک  هیهام  تحت  هعوقو  ههج  نم  یلمجلا  ماظنلا  یف  يرجی 

هدق س  رم ، امک  هنود  یتلا  ءایشألا  لک  هنأل  هیددع  لوألا  رداصلا  هدحو  نأ  الوأ  ملسن  يأ ال  - 1
دوجو لک  ریبکلا و  ناسنإلا  ملاعلا و  عومجم  یلإ  هبسنلاب  هیصوصخلا  کلت  ذخأ  نم  هر  دیـسلا  مالک  حیرـص  وه  ام  یلع  ءانب  اذه  - 2

نم هیهاـملاب  یلوأ  بکرملا  نأ  هرکذ  اـم  هیلع  هجوتیف  عاـمتجالاب  دـحاولا  یف  هرهاـظ  یه  تاراـبعلا و  نم  کـلذ  وـحن  ریخ و  لـک  و 
باقلألا نم  اـمهوحن  سدـقملا و  ضیفلا  طـسبنملا و  قلطملا  دوجولا  یلإ  هبـسنلاب  اهذـخأ  نم  هاـنرکذ  اـم  یلع  هجوتی  ـال  طیـسبلا و 

وه رابتعاب و  یقیقحلا  اهداجیإ  رابتعاب و  تاـیهاملا - دوجو  وه  هل و  هیهاـم  ـال  طـسبنملا  دوجولا  هیرونلا و  هسدـقملا  ههجلل  ینـسحلا 
هدق س  هروهظل ، یناث  یتاذلا و ال  بوجولا  روهظ 
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تایوهلا نیب  یلاـعت و  هنیب  هریاـغملا  (1) و  هیهام الب  هینإ  لقعلا  نأ  هل و  هیهام  طیـسبلا ال  نأ  تملع  دـق  کـنأ  یلع  هیهاـم  اذ  طیـسبلا 
.صقنلا لامکلا و  رخأتلا و  مدقتلاب و  هضحملا  تاینإلا  هطیسبلا و 

هصوصخب لعفلاب  لولعملا  اذه  هنع  ردصی  ثیحب  هرکذ  لج  هنوک  هلوق  نأ  سماخلا 

هعیبطل هقلطملا  تالامکلا  نم  اقلطم  لعفلاب   (2) لقعلا دوجو  لب  ملـسم  ریغ  دوجوم  وه  امب  دوجوملل  هقلطملا  تالامکلا  نم  وه  سیل 
یـشلا ء نوک  یفانی  يذلا  صیـصختلا  هؤشنم و  هؤدبم و  یه  یتلا  هیردصملا  هیـصوصخلا  دوجو  نع  الـضف  دوجوم  وه  امب  دوجوملا 

ریصی نأک  دادعتـسالا  صـصختم  اعون  یـشلا ء  هب  ریـصی  ام  وه  قلطملا  دوجولا  تالامک  نم  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا  ضراوع  نم 
نم وهف  لاعفنا  وأ  رثکت  وأ  ردقت  وأ  ریغتب  اطورـشم  نوکی  نأ  ریغ  نم  قلطملا  دوجوملا  قحلی  نأ  حـصی  ام  لکف  ایمیلعت  وأ  ایعیبط  ارمأ 

ثحبی کلذل  فعض و  هدش و  رخأت و  مدقتب و  ناک  نإ  هتالامک و  قلطملا و  دوجولا  ضراوع 

ینعن یـش ء و ال  هنع  بلـسی  یـش ء و  هیلع  لـمحی  ادودـحم  هنوک  لولعملا  دوجو  مزاول  نم  نإـف  هیف  هشقاـنملا  اـقباس  تفرع  دـق  - 1
جوز وهف  نکمم  لک  نإ  لیق  امک  هیهاملل  واسم  مزال  ناـکمإلا  و  ناـکمإلا - قراـفت  ـال  هیلولعملا  نأ  یلع  دوجولا  دـح  ـالإ  هیهاـملاب 

هیوهلا اهقوف و  ام  یلإ  اهنود ال  ام  یلإ  ساـیقلاب  وه  اـمنإ  هضحم  تاـینإ  هطیـسب و  تاـیوه  لوقعلا  نوک  دوجو و  هیهاـم و  هل  یبیکرت 
یلإ هبسنلاب  بلستلف  اهنع  تبلـس  ول  هیهاملا  نأ  رهظی  انه  نم  یلاعت و  وه  الإ  امهل  قادصم  قالطإلا ال  یلع  هضحملا  هینإلا  هطیـسبلا و 

دم ط  کلذ ، مهفاف  سکع  الب  هیلإ  هبسنلاب  هدودحم  ریغ  اهنإ  ثیح  اهنود  ام 
ردقتلا و مسجتلا و  طارتشا  یلإ  هبسنلاب  وه  امنإ  لامکلا - رایعم  نایب  یف  دوجوم  وه  امب  مهلوق  نم  دافتسملا  قالطإلاب  دارملا  نأل  - 2

نأ ترکذ  اذـکه و  اضیأ  هعیبطلا  لبق  ام  ملع  عوضوم  یف  ربتعملا  قالطإلا  نأ  هماعلا  رومألا  یـشاوح  لـئاوأ  یف  ترکذ  دـق  رثکتلا و 
نع هیناکمإلا  تادوجولا  هیئاوس  طانم  لثم  یلع  الإ  ملعلا  عوضوم  نع  هضاـیرلا  هیعیبطلا و  مولعلا  عوضوم  هیئاوس  طاـنم  نأ  هیف  رـسلا 

هدق س  رکذتف ، هینالویهلا  هداملا  ینامزلا و  یناکملا و  يدامتلاب  هطونم  اهنإف  یلاعت  یبجاولا  قحلا  دوجولا 
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هینإ ادوجو و  تایبوبرلا  ملع  یف  هیهام و  ینعم و  هعیبطلا  قوف  ام  ملع  یف  هنع 

یهیبنت راعشإ 

یلإ ساـیقلاب  هیـصوصخ  هلعلل  نوکی  نأ  بجی  مهلوق  یلع  رخآ  هجوب  روکذـملا  داریـإلا  نم  اـبیرق  ناـنجلا  هضور  بحاـص  رکذ  دـق 
کلت نوـکی  نأ  زاـج  ادـحاو  لوـلعملا  ناـک  اذإـف  اـهل  رخآ  لوـلعم  یلإ  ساـیقلاب  هیـصوصخلا  کـلت  اـهل  نوـکی  ـال  نـیعم - لوـلعم 
نکمی یقیقحلا ال  دحاولا  لعافلا  تاذ  نع  هرابع  یه  یتلا  هیصوصخلا  اضیأ  هلوقب و  زجی  مل  الإ  طیـسبلا و  لعافلا  نیع  هیـصوصخلا 
لولعم یلإ  سایقلاب  هل  هیصوصخلا  نکل  الـصأ  هنع  بلـسی  نأ  نکمی  یـشلا ء ال  تاذ  نإف  اهلولعم  ریغ  یلإ  سایقلاب  اهنع  بلـست  نأ 

هـصوصخم هبـسانم  عم  لعافلا  نع  هرابع  یه  لب  طقف  لـعافلا  تاذ  تسیل  یهف  لولعملا  کـلذ  ریغ  یلإ  سیق  اذإ  هنع  هبولـسم  نیعم 
اهب نأ  لعافلا - تاذ  نیع  هیصوصخلا  نوک  ینعم  نأب  هنع  باجأ  مث  ایقیقح  ادحاو  نوکی  الف  هیلإ  مضنی  صاخ  طابترا  هیلع و  هدئاز 
هنم مزلی  کلذک و ال  لولعملا  اذه  ریغ  عم  تاذلا  سیل  الـصأ و  هیلإ  یبنجأ  رخآ  ینعم  مامـضنا  ریغ  نم  لولعملا  تاذ  نیعتی  اهـسفنب 
نع لوألا - لولعملا  ردصی  اهب  یتلا  هیـصوصخلا  نأ  هدارم  همالک و  یهتنا  دـجت  دـج  ربدـتف و  کلذ - درجمب  اهـسفن  نع  بلـسی  نأ 

قیقحتلا هیلإ و  همضنم  رومأ  یه  لوألا  لولعملا  يوس  ام  هنع  ردصی  اهب  یتلا  تایـصوصخلا  رئاس  هتاذ و  نیع  یه  هرکذ  لج  بجاولا 
.هانررق ام 

- یمهو لظ  هب  حازی  یقرشم  رون 

سیل رودصف ا  لثم ا و ب  نارمأ  دـحاولا  نع  ردـص  ول  هنأ  نم  روکذـملا  ناهربلا  یلع  اضقن  ءایکذألا  نم  نیرخأتملا  ضعب  دروأ  دـق 
سیل رودص ب  نأب  در  فلأ و  رودص ال  رودص ا ال  رودص ا ال  ضیقن  نأب  بیجأ  هلوق و  دعب  نیـضیقنلاب  أدبملا  فصتاف  رودص ب 
ایقیقح ادحاو  ناک  اذإ  نیتهج و  نم  امهب  هفاصتا  زاج  ایقیقح - ادحاو  تاذلا  نکی  مل  اذإف  رودص ا  الب  رودصب ا و  فصتاف  رودـص ا 

لب اضیأ   (1) دحاو دحاولا  نع  ردصی  نأ ال  مزل  هورکذ  ام  مت  ول  لوقأ  هرابعلا  هذهب  ددعتلا  مدعل  امهب  هفاصتا  زجی  مل 

مل دوجوب و  سیل  ام  دوجولا و  ردصف  کلذ  وحن  هصخـشت و  هتدحو و  هدوجو و  هنع  ردـص  ذإ  لقأ  نینثا ال  رودـص  هوق  یف  هنأل  - 1
هدق س  ضقانت ، وه  دوجولا و  ردصی  مل  دوجولا و  ردصف  دوجوب  سیل  ام  رودص  هیثیح  نم  دوجولا  ردصی 
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کلذ ریغ  هیئزجلا و  هیموهفملا و  هیئیـشلا و  هدحاولا و  امهلقأ  نیتیرابتعا و  نیتفـصب  فصتم  دوجوم  لک  ذإ  ادوجوم  دحاولا  نوکی  ال 
هیـضق ریدـقتلا  اذـه  یلع  مهمـالک  لـصاحف  کـلذ  ریغ  یلإ  دوـجوب  سیل  اـمب  دوجولاـب و  هدـحوب و  سیل  اـمب  هدـحولاب و  فصتاـف 

.یهتنا هفیخس  هطلغم  هورکذ  امف  نانثا  هنع  ردصی  نأ ال  مزلی  یقیقحلا و  دحاولا  ناکمإ  مدع  یلع  هینبم   (1) هیقافتا

هیناهرب داوم  هیرورـض و  ایاضق  اهنأل  هتامدـقم  هداوم و  یف  حدـقلا  نکمی  هناـتملا و ال  ماـکحإلا و  هیاـغ  یف  روکذـملا  ناـهربلا  لوقأ 
ضیقن جتنیل  یلاتلا  ضیقن  ینثتـسی  یئانثتـسا  سایق  هنأل  هجتنم  هروص  اهتروص  هیطلاغم و  هیرعـش و ال  هیلدـج و ال  هیباطخ و ال  تسیل 

لطاب یلاتلا  نکل  رودص ا  رودص ا و ال  امه  نیـضیقنلاب و  افـصتم  ناک  اک و ب  نارمأ  یقیقحلا  دحاولا  نع  ردص  یتم  اذکه  مدقملا 
یف مدق  هل  نم  یلع  کلذ  لهـسی  امک  ینارتقا  یطرـش  سایق  هروص  یلع   (2) هریوصت نکمی  رم و  ام  موزللا  نایب  کلذک و  مدـقملاف 

ناهربلا یلع  حدـقلاب  لاغتـشالا  کلذ  بجوی  الف  عضوم - یف  هجیتنلا  مکح  فلخت  هبتـشا  مث  اـیناهرب  ساـیقلا  ناـک  اذإـف  نازیملا  نف 
شیتفتلا صحفلاب و  لغتشی  نأ  قحلل  بلاطلا  لقاعلل  یغبنی  لب  نییلدجلا  (3) و  نیضقانلا رثکأ  نأش  وه  امک  هروص  هدام و  حیحصلا 

مل یقیقح  دحاو  ققحت  املک  یه  هیموزل  هیضق  مهمالک  لصاح  لب  لوقأ  نانثا  هنع  ردصی  مل  یقیقحلا  دحاولا  نکمأ  املک  یه  و  - 1
ظفل مدـع  رهاظلا  هدـحاو و  هیثیح  اهنأل  هرثکتم  ریغ  امهوحن و  هیئیـشلا و  هدـحولا و  نم  هرکذ  ام  نـأل  ققحتم  هنکل  ناـنثا  هنع  ردـصی 
عضو الب  هیطرش  هیـضق  اذهف  همعزب  نکمم  ریغ  وه  یقیقحلا و  دحاولا  ناکمإ  یلع  ینبم  هنأ  هدارم  ذإ  خسانلا  ملق  نم  هدوجو  مدعلا و 

هدق س  هدنع ، مدقملا 
هدق س  ابکرم ، ناک  نیضیقنلاب  افصتم  ناک  یتم  نیضیقنلاب و  افصتم  ناک  نارمأ  یقیقحلا  دحاولا  نع  ردص  یتم  لاقی  نأب  - 2

هلئاقلا هیلکلا  هدعاقلا  نوکرتی  ءاملا  نم  نیحدقلا  دحأ  ذخأ  نم  شطاعلا  لعف  یف  رـصاقلا  مهرظنب  یئاغلا  حجرملا  مدع  اوأر  اذإف  - 3
نأ یلکلا  خماشلا  لصألا  نوعدی  دسافلا  مهیأرب  ارـش  لتقلا  اوأر  اذإ  یئزجلا و  اذه  لجأل  حجرم  نم  هل  دـب  يرایتخا ال  لعف  لک  نأب 

هایحلا مدع  رـشلا  نأ  یلع  اورفظی  یتح  یئزجلا  اذه  لاح  نع  نوصحفتی  یهیدبلا و  اوضفری  نأ ال  یغبنی  هنأ  لاحلا  ریخ و  دوجو  لک 
هدق س  یقابلا ، امهیلع  سق  یلوألا و  هدعاقلا  یف  اذک  تاریخ و  تادوجو و  ارط  هتامدقم  و 
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.لابلاب جلتخی  ام  ههبش  عفتری  لاحلا و  هیلج  هیلع  حضتیل 

اقباس انرشأ  دق  انإ  کلذ  ریغ  هیئزجلا و  هیئیـشلا و  دوجولاک و  هددعتم  تاموهفمب  فصتی  دوجوم  لک  نأ  نم  هرکذ  ام  عفر  یف  لوقنف 
اذـکه لیلحتلا و  بسحب  لقعلا  یف  جراخلا و ال  یف  تاذـلا ال  یف  ارثکت  بجوی  ینعملا ال  بسحب  اهفالتخا  تاـموهفملا و  ریاـغت  نأ 
رـصبلا عمـسلا و  هایحلا و  هدارإلا و  هردـقلا و  ملعلا و  تسیل  ذإ  هلاحم  هریاغتم ال  اـهتاموهفم  نإـف  یلاـعت  بجاولا  تافـص  یف  لاـحلا 

.اریبک اولع  هبشلا  نع  یلاعت  هیبشتلا  وأ  لسرملا  زاجملا  لیبس  یلع  یلاعت  هیلع  اهضعب  قالطإ  وأ  اهقالطإ  نأ  هفدارتم و ال  اظافلأ 

یلع دئاز  دوجولا  نأ  ینعمب  دحاو ال  صخـشتب  هصخـشتم  دـحاو  دوجوب  هدوجوم  اهلک  تاموهفملا  یناعملا و  هریاغم  اهنوک  عم  یهف 
هذهل قادصم  هتیدحأ  سفنب  يدحألا  دحاولا  دوجولا  لب  اهدوجو  ریغ  اهتدحو  نأ  و ال  اهصخشت - ریغ  یش ء  اهدوجو  نأ  اهتاذ و ال 

یتح تاذلا  ضراوع  یف  تاذـلا و ال  یف  اریاغت  هیلع  اهقدـص  یـضتقی  نأ  ریغ  نم  هیلع  اهب  مکحلل  هتینادرف  هتاذـب و  قباطم  یناعملا و 
وأ دوجولا  یف  هروص  هدام و  نم  بکرملا  مسجلاک  اـیجراخ - بیکرتلا  ناـک  ءاوس  نیرمأ  نم  هتاذ  یف  اـبکرم  اـهب  فوصوملا  ریـصی 
دق رانلا و  مسج  اندـجو  اذإ  انإف  قطانلا  ناویحلا و  هیهاـم  هدـح  یف  ذوخأـملا  ناـسنإلاک  لـصف  سنج و  نم  هبکرملا  هیهاـملاک  اـینهذ 

هـصوصخم هروص  هکرتشم و  هدام  نم  جراخلا  یف  هبکرم  اهتقیقح  نأب  مکحن  هراح  اهنأ  زیحلل و  هلغاش  اـهتاذ  یف  اـهنأ  اـهیلع  قدـص 
اهریغ نیب  اهنیب و  هکرتشم  هدام  یه  یتلا  اهتیمـسج  لجأل  نذإ  وهف  ماسجألا  معی  رمأ  اهتاذ  ههج  نم  زیحلل  هلغاش  اـهنأب  اـهفاصتا  نـأل 
صخی رمأ  اهسفن  یف  هراح  اهنأب  اهفاصتا  يرخأ و  هروص  یلإ  اهتروص  نم  هداملا  لقتنیف  رخآ  رـصنع  یلإ  بلقنت  اذهل  ماسجألا و  نم 

ایجراخ ابیکرت  امهب  فوصوملا  تاذ  یف  ابیکرت  بجوی  نیتفصلا  کنیتب  فاصتالاف  اهتروص  لجأل  وهف  اهب 
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.هیهاملا بسحب  ایلقع  ابیکرت  فوصوملا  یف  بجوی  قطنلا  هایحلاب و  ناسنإلا  فاصتا  اذک  و 

ههج نم  هتوافملا  تاواسملا و  قلطمب  طخلا  فاصتا  لوقنف  هیجراـخلا  طـئاسبلا  نم  رخآ  ـالاثم  هل  لـثمنلف   (1) لاثملا یف  شقاـن  نإ  و 
هفاصتا و  دـیعبلا - هلـصف  وه  (2) و  هلاـصتا ههج  نم  دـحاو  نآ  یف  هعمتجم  هءازجأ  نأـب  هفاـصتا  و  دـیعبلا - هسنج  وه  هیمکلا و  قلطم 

امم رومألا  هذـهف  بیرق  رخآ  لصف  ههج  نم  ـالثم  هماقتـسالاب - هفاـصتا  طـسوتملا و  هسنج  تحت  رخآ  لـصف  ههج  نم   (3) هماقتسالاب
تناک نإ  لـیلحتلا و  فرظ  یف  لـقعلا  بسحب  هرثکتم  تاـیتاذ  هددـعتم و  ناـعم  نم  طـخلا  هیهاـم  یف  اـبیکرت  اـهب  فاـصتالا  بجوی 

یف هرثک  بجوی  سوقل  ارتو  طورخمل و  امهس  عبرملا و  رطق  هیوازل و  اعلض  هنوکب  هفاصتا  نأ  امک  دحاو  دوجوب  جراخلا  یف  هدوجوم 
ملعلا نم  هیلامکلا  هتافصب  هناحبس  هفاصتا  هلمجلاب  بابـسألا و  للعلا و  هرثک  یلإ  يدؤملا - هیلیلعتلا  تایثیحلا  یف  افالتخا  ضراوعلا و 

(4) تاذلا یف  جراخلا ال  یف  لخادلا و ال  یف  هرثک ال  مزلتسی  اهریغ ال  هردقلا و  و 

هیجراخلا تاـبکرملا  یف  لـصفلا  سنجلا و  نـأل  یجراـخ  بیکرت  اـضیأ  اذـه  لاـقی  نأـب  یلقعلا  هبیکرت  ناـسنإلا و  لاـثم  یف  يأ  - 1
هدق س  هروص ، هدام و  ناذخؤی 

هدق س  خسانلا ، ملق  نم  طقس  هلعل  هفاصتا و  ههج  نم  هکرتشملا  دودحلا  یف  هکراشتم  هءازجأ  نأب  هفاصتا  هلبق و  رکذی  نأ  یغبنی  - 2
ههج نم  امهوحن  هلصاولا و  طوطخلا  رصقأ  هنوکب  وأ  دحاو  تمـس  یلع  هئازجأ  نوکب  هفاصتا  قباسلا  هریتو  یلع  لاقی  نأ  یلوألا  - 3

هدق س  بیرقلا ، هلصف  یه  هتماقتسا و 
هملعک و هتافـص  ترثک  هتاـموقم و  ترثک  يذـلا  ناـسنإلا  لـثم  تافـصلا  هرثک  تاـموقملا و  هرثک  ثیح  نم  لخادـلا  یف  میمعت  - 4
هیهام و ال ادوجو و  اهداحآ  نم  لکلا  نإ  ثیح  نم  هرثکلا  یف  ریثکت  هیهاملا  یف  ـال  دوجولا و  یف  ـال  هلوق  اـهریغ  هتدارإ و  هتردـق و 

هرثکل راـبتعالا  یف  ـال  هیجراـخلا و  تاـبکرملا  یف  لـصفلا  سنجلا و  هرثکل  نهذـلا  یف  ـال  هروصلا و  هداـملا و  هرثـک  ناـیب  نیعلا  یف 
هروص و ال هدام و ال  هیهام و ال  ذإ ال  هرثکلا  ءاحنأ  نم  سیل  یلاعت  بجاولا  یفف  ضارعألاک  هیلقعلا  تابکرملا  یف  لصفلا  سنجلا و 

هدق س  هدئاز ، هفص  لصف و ال  سنج و ال 
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کلذـک رابتعالا و  یف  هقیقحلا و ال  یف  ـال  نهذـلا  یف  ـال  نیعلا و  یف  ـال  هیهاـملا  یف  ـال  دوجولا و  یف  ـال  تاذـلا  ضراـع  یف  ـال  و 
امم تسیل  هیلوألا  هیئدبملا و  هیببسلا و  هیلعلا و  هیئیشلا و  هیمولعملا و  هیدوجوملاک و  اهب  یلاعت  هفاصتا  زوجی  یتلا  هیرابتعالا  تافصلا 

ناکمإلا و لثم  یه  تاهجلا  تایثیحلاب و  افالتخا  مزلتـست  یتلا  تایرابتعالا  نإف  نهذـلا  یف  نیعلا و ال  یف  اـفالتخا ال  ارثکت و  بجوی 
دوجولا و ناکمإلا و  یلع  هلامتـشال  یبیکرت  جوز  نکمم  لک  نأب  اومکح  اذـهل  رخأـتلا و  مدـقتلا و  ثودـحلا و  مدـقلا و  بوجولا و 

عقاولا یف  هلوصح  عم  عقاولا  بتارم  نم  هبترم  یف  هلوصح  مدع  اذک  هتلع و  باجیإ  لجأل  هدوجو  هتیهام و  لجأل  هناکمإ  نأب  اومکح 
نم هتاذ  یف  ایجراخ  ابیکرت  مزلتـسی  امم  رخآ  تقو  یف  هلوصح  عم  تقو  یف  هلوصح  مدـع  نأ  امک  هتاذ  یف  ایلقع  ابکرت  مزلتـسی  اـمم 

.فوصوملا یف  هرثک  بجوت  هیرابتعا  تناک  نإ  تافصلا و  هذهف  هروص  هدام و 

هرثک و یـضتقی  امم  تسیلف  اهریغ  هیموهفملا و  هیئیـشلا و  هدـحولا و  نم  هروکذـملا  هجحلا  یلع  اضقن  ضرتعملا  اـهرکذ  یتلا  اـمأ  و 
تاموهفملا و یناعملا و  یف  هریاغملا  درجم  الإ  هفصلا  هیثیح  یف  هفصلا و ال  یف  تاذلا و ال  هیثیح  یف  تاذلا و ال  یف  الصأ ال  افالتخا 

اذـکه هرابتعا  یف  هتفـص و ال  یف  یـشلا ء و ال  تاذ  یف  افالتخا  هرورـض  مزلتـسی  اهـسفنأ ال  تاموهفملا  فالتخا  نأ  هرم  ریغ  رم  دـق 
هانررق و ام  بسح  بولسلا  تافاضإلاب و  هیرابتعالا و  تافصلاب  و  هیقیقحلا - تافصلاب  یلاعت  هفاصتا  دحوملا  ناسنإلا  مهفی  نأ  بجی 

امک لیطعتلا - وأ  داحلإلا  كارـشإلا و  نم  برـض  یف  عقیف  الإ  كارـشإلا و  بوش  نع  هدـیحوت  اوفـصیل  هلیلد - انیب  هلیبس و  انحـضوأ 
میظعلا لضفلا  یلو  هللا  نیضع و  هللا  اولعج  نیذلا  نیلطعملا  رثکأل 

هیشرف ههبش  اهب  لطبی  هیشرع  همکح 

تافـص لامکلا و  توعن  نم  اهریغ  هدارإلا و  هردـقلا و  ملعلا و  هقیقح  داحتا  نم  اـنررق  اـمل  اـضقانم  اـنیلع  ادار  لوقت  عجرت و  کـلعل 
تروص تررق و  امک  رمألا  ناک  ول  هنأب  رابتعالا  بسحب  ول  نهذـلا و  یف  جراخلا و ال  یف  هیثیح ال  فالتخا  الب  القع  اـنیع و  لاـمجلا 

ناکل
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ههیدب کلذک  سیل  عقاولا  نأ  عم  ادیرم - ایح  ارداق  املاع  دوجوم  لک  نوک  کلذ  نم  مزلی  لب  ادـیرم  رداق  لک  (1) و  ارداق ملاع  لک 
بلق اذ  ضرعتملا  رظانملا  اهیأ   (2) تنک ول  انلق  نیدـیرم  نیرداق  ءاملع  تسیل  تادامجلا  راجحألا و  نأ  ملعی  دـحأ  لک  نإف  اـقافتا  و 

ضرألا و یف  یتلا  تادوجوملا  عیمج  تدـهاشل  ناوکألا  هیـشغألا و  بجحب  هبجتحم  ریغ  هریـصب  اذ  ناـفرعلا و  فشکلا و  رونب  رونم 
نإف اهتادوجو  توافت  یلع  نکل  نیدـیرم  نیرداق  نیملاع  ءایحأ  اضارعأ - وأ  اماسجأ  وأ  اروص  وأ  اسوفن  وأ  تناک  ـالوقع  تاوامـسلا 

دوجولا و هدشل  هعبات  اهبوش  اهـصولخ و  اهـصقن و  اهلامک و  اهفعـض و  اهتدش و  تناک  دوجولا  عم  هدـحتم  تناک  اذإ  تافـصلا  هذـه 
نمـضتم اهدوجو  نأ  رهظ  یجراخلا  اـهدوجو  وحن  یف  رمـألا  ققح  اذإ  هیمـسجلا  هداـملاف  هبوش  هصولخ و  هصقن و  هلاـمک و  هفعض و 

دراوتب طبـضنم  اهرارمتـسا  لاوزلا و  ددـجتلاب و  ظفحنم  اهءاقب  هبیغلاب و  لصحتم  اـهروضح  ءاـفخلا و  یف  جـمدنم  اـهروهظ  مدـعلل و 
.نیهجو نم  کلذ  لاثمألا و 

يزیحتلا و دوجولا  یعضولا و  نوکلا  یف  ءازجألا  رئاس  نع  اهنم  ءزج  لک  قارتفا  ناکملا و  یف  طاسبنالا  دادتمالا و  ههج  نم  امهدحأ 
یف اهفالتخا  هنیعب  وه  ناکملا  عضولا و  یف  مسجلا  ءازجأ  فالتخاف  اـهدوجو  وحن  هنیعب  وه  زیحلا  عضولا و  یف  اـهنوک  نأ  تملع  دـق 

هدوجو و هقیقح  هتاذ و  موقم  وه  ءازجألا  رئاس  مدـع  بحـصتسی  اهنم  لـک  روضح  ثیحب  مسجلا  ءازجأ  نوک  صخـشتلا و  دوجولا و 
هتاذف هیلاصتالا  هتیوه  هتیهام و  لصحم 

طعت مل  هردقلا  طانم  یه  یتلا  هکرحملا  يوقلا  فوتـست  مل  ام  هعیبطلا  فیک و  رداق  ملاع  لک  نأل  کلذ  یف  روذـحم  تلق ال  نإ  - 1
مولعلاب ملاع  لک  ناک  هنأ  دارملا  تلق  هیـشملا  روعـشلاب و  لعفی  نم  رداـقلا  و  ادـیرم - رداـق  لـک  نوکی  ـال  فیک  هکردـملا و  يوقلا 

هکردملا يوقلا  نم  ملاع  لک  هردقلا و  هیثیح  ملع  هیثیح  لک  وأ  الثم  املاع  هبـستکملا  تاعانـصلا  یلع  رداق  لک  و  ارداق - هبـستکملا 
هدق س  هلامعلا ، يوقلا  نم  ارداق 

امهیناث اهدوجو و  وحن  یف  رمألا  ققح  اذإ  هیمـسجلا - هداملاف  هلوق  یف  ام  امهدحأ  نیباوج  یلع  لمتـشم  وه  ضارتعالا و  یلع  در  - 2
دم ط  خلإ ، هقرافم  يرخأ  هروص  هیعیبطلا  عاونألا  نم  عون  لکل  نأل  امإ  یتآلا و  هلوق  یف  ام 
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نأ نع  الـضف  اهـسفنب  اهـسفن  نع  هبئاغ  هتاذب و  هتاذ  نع  هبجتحم  هتاذ  نأل  هتاذ  نم  هواشغ  یف  هتاذف  تاباجتحالا  مادـعألاب و  هموقتم 
.رخآ یش ء  نع  هسفنب  ابئاغ  وأ  رخآ  یش ء  هنع  هسفنب  ایفاخ  وأ  هسفن  نع  رخآ  یشب ء  ابجتحم  یشلا ء  نوکی 

اهثودح انآف و  انآ  اهروثد  ائیـشف و  ائیـش  يراجلا  ءاملاک  اهنالیـس  نوکلا و  یف  اهلدبت  دوجولا و  یف  هعیبطلا  ددجت  ههج  نم  امهیناث  و 
اهریغل اهتاذل و ال  يروعش ال  یملع  دوجو  هینالویهلا  هیمرجلا  هروصلل  سیل  نأ  یلع  ناناهرب  ناتهجلا  ناتاهف  رخآ  وحنب  نیح  لک  یف 

بجحلا و تاملظلا و  مادعألاب و  طولخم  و ال  يدام - ریغ  یعمج  روضح  اهل  نوکی  اهایإ  هقباطم   (1) اهنم هذوخأم  هروص  هطساوب  الإ 
وأ هایح  ضرف  ام  لک  هنمزألا و  تانآلا و  رئاس  یف  هریغ  ناک  ضورفم  نآ  يأ  یف  املاع  وأ  املع  اـهنم  ضرف  اـم  لـک  نإـف  تـالاهجلا 

لـصأ لاحک  هتباث  هدارإ  هیقاب و ال  هایح  رمتـسم و ال  ملع  اهنم  دـجوی  ملف  نایحألا  یقاب  یف  اداسف  وأ  اتوم  ناک  ضورفم  نیح  یف  ایح 
هایحلا ملعلا و  یف  اهناصقن  هنیعب  وه  دوجولا  یف  تایداملا  ماسجألا و  ناصقن  نأ  دجی  هنإف  رصبلا  قدح  رظنلا و  دحأ  ققد  اذإ  دوجولا 

کلذـکف هسخلا  لوزنلا و  هیاغل  مدـعلا  نم  ابرـض  اهدوجو  راـص  یتح  مدـعلاب  بوشت  اـهیف  دوجولا  هعیبط  لـصأ  نأ  اـمکف  هدارـإلا  و 
املع تراصف  اهتاذ  یف  تاروصقلا  صئاقنلا و  لوخدب  تردکت  تفعض و  تصقن و  دق  هیملع  هروص  اهنأک  جراخلا  یف  یتلا  اهروص 

وه اـمالک  یمعلا و  وـه  ارـصب  ممـصلا و  وـه  اعمــس  زجعلا و  اـهنیعب  یه  هردـق  ههارکلاـک و  هدارإ  توملاـک و  هاـیح  (2) و  ملع الک 
.توکسلا

ْنِکل ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  هرکذ َو  لج  هلوق  نم  یهلإلا  مالکلا  یف  درو  امف 

هیلاثملا و اهروص  نع  ریبعتلا  یف  هنایب و  یتآلا  یناثلا  باوجلا  وه  هیلقعلا  وأ  هیلاثملا  اـهتروص  هطـساوب  اـهیلع  ملعلا  یلفطت  ءانثتـسا  - 1
تاوذ اضیأ  یه  تناکل  اهنم  هذوخأم  هیعمجلا  روضحلا و  نم  اهب  ام  یلع  روصلا  تناک  ولف  حـماست  اـهنم  هذوخأـملا  هروصلاـب  هیلقعلا 

دم ط  یلاعلا ، نم  لفاسلا  لزنت  روصلا  کلت  نم  هلزنتم  یه  لب  هیعمج  روضح و 
دم ط  اعفن ، يدجی  هجولا ال  اذه  نأ  قحلا  یناهرب و  ریغ  هنوک  یلع  دهاش  هیبشتلاب  نایبلا  میمتت  - 2
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نادـجولا و فـشکلا و  همئأ  تافـشاکم  هب  تمکح  اـم  ِضْرَأـْلا و  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  هلوـق َو  ْمُهَحِیبْـسَت و  َنوُـهَقْفَت  ـال 
نوحبـسم نودـجاس و  نوقطان  ءایحأ  ناویحلا  نع  الـضف  تابنلا  دامجلا و  نم  ناوکألا  تارذ  عیمج  نأ  نافرعلا  دوهـشلا و  باحـصأ 

نع اهنم  یـش ء  هکفنم  ریغ  ضعبل  اهـضعب  همزـالتم   (2)(1) هعبـسلا تافـصلا  نم  هتالامک  دوجولا و  نأ  لـجأل  اـمإ  وهف  مهبر  دـمحب 
ماعلا فرعلا  نأ  الإ  تافـصلا  نم  هعبـسلا  همئألا  هذه  ءامـسأ  هیلع  عقی  نأ  دب و  دوجولا ال  مسا  هیلع  عقو  ام  لکف  هیثیح  اتاذ و  هبحاص 

نم عون  لکل  نأل  امإ  اهیلع و  عـالطالا  نع  مهباـجتحال  اـمهریغ  ملعلا و  هردـقلا و  مسا  نود  ماـسجألا  ضعب  یلع  دوجولا  مسا  قلطأ 
کلت لاثمألا و  داریإب  قلخلا  رمألا و  عدـبم  هللا  نذإب  اهیلع  هضایف  هیعیبطلا  روصلا  هذـهل  هربدـم  هقرافم  يرخأ  هروص  هیعیبطلا  ماسجألا 
هبـسن حورلا  دـسجلا و  نیب  داـسجألا و  یلإ  حاورـألا  هبـسنک  هذـه  یلإ  اهتبـسن  هیعیبطلا  روصلا  هذـهل  هموقم  اـهنوکل  هقراـفملا  روصلا 

ینعملاب مسجلا  نیب  قرفلا  فرعی  مل  نم  هنظ  امک  زاجملاب  هقیقحلاب ال  اهنافرعب  هفراـع  اـهتایحب  هیح  یهف  هیلع  فقتـس  اـمک  هیداـحتا 
امک هلـصف  موهفم  ءازإب  یه  یتلا  هتروصب  لصحتم  هلـصفب  دحتم  یناثلا  رابتعالاب  هنإف  سنج  وه  يذلا  ینعملاب  هنیعب  هدام و  وه  يذلا 

قیفوتلا یلو  هللا  لمشأ و  یلوأ و  لوألا  فیرش و  ضماغ  قیقد  فیطل  نیهجولا  الک  هیلإ و  انرشأ 

لوصف اهل  هدوقعملا  هروهـشملا و  ءامـسألا  همئأ  یه  اهنم  تاقتـشملا  خلإ و  ملع  الک  املع  تراصف  هلوقب  فنـصملا  هرکذ  ام  یه  - 1
هدق س  ملکتملا ، ریصبلا  عیمسلا  ریدقلا - دیرملا  میلعلا  یحلا  یه  مالکلا و  یف 

رصبلا عمـسلا و  هردقلا و  هدارإلا و  هایحلا و  ملعلا و  یه  خلإ و  توملاک  هایح  ملع و  الک  املع  تراصف  هلوق  یف  اهرکذ  یتلا  یه  - 2
هایحلا هردقلا و  ملعلا و  هثالث  اهلوصأ  نأ  قحلا  نوریثک و  هیف  مهعبت  و  هیتوبث - تافص  هرعاشألا  اهدع  یتلا  تافـصلا  یه  مالکلا و  و 

هیقیقحلا تافـصلا  یلإ  اهعوجر  یف  هیلعفلا  تافـصلا  نم  امهریغ  لاح  امهلاحف  مالکلا  هدارإلا و  اـمأ  رـصبلا و  عمـسلا و  اـهب  قحلی  و 
دم ط  مدقت ، امیف  هیلإ  انرشأ  امک  هیتاذلا  هیثیحلا  یلإ  عاجرإلا  لیلحتلاب و 
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بکرم ریغ  دحاو  لوألا  رداصلا  نأ  یف  رخآ  جهنم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 6  ) لصف

رانلا نیب  امک  همءالملا  کلت  هریغ  عم  اهل  نوکی  ال  هبـسانم - همءالم و  اهلولعم  نیب  اهنیب و  نوکی  نأ  دب و  هیـضیفملا ال  هلعلا  نأ  وه  و 
قارـشإلا ضرألا و  قارحإلا و  ءاملا و  دـیربتلا و  رانلا و  نیب  دـجوی  کلذـل ال  هءاضإلا و  سمـشلا و  دـیربتلا و  ءاملا و  قارحـإلا و  و 

ههباشملا و یه  همءالملا  نأل  لوألا  یلإ  لیبس  نیتهجب ال  وأ  هدـحاو  ههجب  اـمإف  ناـنثا  یقیقح  دـحاو  نع  ردـص  ولف  همءـالملا  کـلت 
ربتعا اذإ  هلثامم و  ناک  نیفصولا  نیب  ربتعا  اذإ  داحتالا  اذه  نأ  الإ  هقیقحلا  یف  داحتالا  یه  هفصلا و  یف  هلثامملا  نم  برض  ههباشملا 

.هقیقحلا یف  داحتالا  یلإ  ههباشملا  عجرمف  ههباشم  ناک  نیفوصوملا  نیب 

هتقیقح يواسل  نیفلتخم  نیئیـش  هتاذـل  دـحاولا  هباش  ولف  هتاذ  یلع  دـیزت  ـال  هتافـص  يذـلا  وه  هجو  لـک  نم  یقیقحلا  دـحاولا  نإ  مث 
نکی مل  الإ  یناثلا و  یلإ  لیبس  فلخ و ال  اذـه  دـحاو  هنأ  ضورفملا  فلتخم و  هقیقحلاب  نیفلتخملل  يواـسملا  نیتفلتخم و  نیتقیقح 

.(2)(1) قبس امم  ذخأملا  بیرق  اذه  هقیقح و  هدحاو  هلع  هلعلا 

هدق س  یش ء ، ههبشی  يدابملا ال  أدبم  و  ههباشملا - ظفل  لامعتسالا  اذه  فالخب  هیزنتلا  ماقمب  بسنأ  قبس  ام  نأ  قرفلا  و  - 1
ام نأ  قبـس  ام  نیب  هنیب و  قرفلا  نأ  نیققحملا  ضعب  رکذ  هلعلاب و  لولعملا  طبرت  یتلا  هیـصوصخلا  یلع  هیف  نایبلا  ءانتبال  کـلذ  و  - 2

نایبلا نإف  هلحم  یف  وه  یهتنا و  یش ء  ههبـشی  يدابملا ال  أدبم  هیف و  ههباشملا  ظفل  لامعتـسالا  اذه  فالخب  هیزنتلا  ماقمب  بسنأ  قبس 
یف داحتالا  یه  و  هفـصلا - یف  هلثامملا  نم  برـض  ههباشملا  ههباشملا و  یه  همءالملا  نأل  هلوق  یف  امل  ریبعتلا  یف  هءادر  نم  ولخی  ـال 

امهانعم هلثامملا  ههباشملاب و  دارملا  ناک  ول  ذإ  ایناهرب  اـنایب  هنوک  نع  مـالکلا  جرخی  ریبعتلا  اذـه  نأ  یلع  .لاـق  اـم  رخآ  یلإ  هقیقحلا 
هطیـسبلا للعلا  نم  یـش ء  یف  ـال  یلاـعت و  هیف  ناـیبلا  رجی  مل  هیعونلا  هیهاـملا  یف  داـحتالا  فیکلا و  یف  داـحتالا  وه  یحالطـصالا و 

هیبشتلا زوجتلا و  نم  عونب  هلثامملا  ههباشملاب و  ربع  امنإ  کلذ و  ریغ  دارملا  ناک  ول  و  هلصأ - نم  اعونمم  هنوک  یلإ  افاضم  هیرهوجلا 
اذإ داحتالا  اذـه  نأ  الإ  هلوق  مث  هقیقحلا  یف  داحتالا  یه  همءالملا  لاقی و  نأ  هیفکی  ناک  ائیـش و  ناعفنت  نیتدـئاز ال  ناتلمجلا  تناک 

نایبلا دیزی  یهتنا  هقیقحلا  یف  داحتالا  یلإ  ههباشملا  عجرمف  ههباشم  ناک  نیفوصوملا  نیب  ربتعا  اذإ  هلثامم و  ناک  نیفصولا  نیب  ربتعا 
کلذ عفنی  مل  ههباشم  تاذـلا  یف  داحتالا  هلثامم و  فصولا  یف  داحتالا  هیمـست  یلع  حالطـصالا - لعج  ناک  نإ  هب  دارملا  ذإ  اـماهبإ 

هیـضتقملا هلعلا  نإ  ناهربلا  ریرقت  یف  لاقی  نأ  یلوألا  .اعونمم و  ههباشم  همءالملا  نوک  ناک  کلذ  ریغ  ناـک  نإ  ائیـش و  ناـهربلا  یف 
نیب یتاذـلا  طابترالا  اهتاذـل و  اهدوجوب  هتاذـل  هدوجو  هب  طبتری  صاخ  طابترا  هیتاذ و  هبـسانم  اـهلولعم  نیب  اـهنیب و  نوکی  نأ  بجی 

طیسبلا یقیقحلا  دحاولا  نع  ردص  ولف  فعضلا - هدشلاب و  الإ  ناقرتفی  ثیحب ال  امهنیب  هیخنـسلا  هدحولا  نم  عونب  یـضتقی  نیدوجولا 
یلإ لیبس  فلخ و ال  اذه  دحاو  وه  نینثا و  دحاولا  کلذ  هروریص  همازلتسال  لوألا - یلإ  لیبس  نیتهجب ال  وأ  هدحاو  ههجب  امإف  نانثا 

هدم ط  فلخ ، اذه  هطیسب  ریغ  هبکرم  هلعلا  نوک  همازلتسال  یناثلا 
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یف هاواسملا  هیهاملا و  ماـمت  یف  قاـفتالا  یه  تسیل  هلعلا  یف  هربتعملا  همءـالملا  نأ  هیلع  دری  هلوقب و  ءاـیکذألا  ضعب  هیلع  ضرتعا  و 
لب اهتیهام - مامتل  تسیل  هنوخـسلل  اهتبـسانم  نإف  قارحإلا  رانلا و  یف  امک  هریغ  نود  اهنع  وه  ردـصی  اهب  هیـصوصخ  یف  لـب  هقیقحلا 

.رهاظ وه  هقیقحلا و  یف  امهیواست  نأ  مزلی  مل  نیرمأل  اهتاذل  همئالم  هلعلا  تناک  ولف  هیرانلا  اهتروص  هیصوصخل 

رانلاک و هبکرم  تناک  اذإ  ام  فالخب  اهتاذ  هتقیقح و  مامت  لولعملا  مئالت  اـهب  یتلا  هیـصوصخلا  تناـک  هطیـسب  هلعلا  تناـک  اذإ  لوقأ 
هیرانلا هروصلاک  اهیف  هلخاد  نوکت  نأ  زوجی  لب  اهتقیقح  مامت  نوکت  نأ  مزلی  ال  رثألا - اهنع  ردـصی  اهب  یتلا  هیـصوصخلا  نإـف  ءاـملا 

.رخآ مسج  یف  هنوخسلل  هلعف  یف  رسقلاب  نخستملا  ءاملل  هضراعلا  هرارحلا  هیفیکک  اهل  هضراع  وأ  قارحإلا  لعف  یف  رانلل 

بئاوش هیهاملا و  نع  يرب ء  طیـسب  تحب  دوجو  یلاعت  هنأ  یلإ  اوبهذ  ذإ  هودصق  امک  یقیقح  دـحاو  یلاعت  هنأ  یف  رظنلا  یقب  لاق  مث 
هنإ اولاق  مهنکل  اقلطم  رثکتلا 
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أـشنم نوکی  نأ  زجیلف  هتاذ  یف  تارابتعالا  هذه  زاج  اذإ  هجو و  نم  لوقعم  هجو  نم  لقاع  هیثیح  نم  هدارإ  ههج  نم  هردق  رابتعاب  ملع 
بکرتل درجم  طیـسب  رمأ  الإ  هنع  ردصی  مل  ایقیقح  ادحاو  ناک  امل  یلاعت  هنأ  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  ذئنیح  عرفتی  ملف  هددعتم  رومأ  رودصل 

یلإ اهـصخشت  یف  جاـتحت  اـضیأ  هروصلا  ـالوأ و  ـالولعم  نوکی  ـالف  هروصلا  یلإ  یلوـیهلا  جاـیتحا  هروـصلا و  یلوـیهلا و  نع  مسجلا 
ثدحت ندبلا و  عم  اهنأل  اسفن  سیل  درجملا  کلذ  عوضوملا و  یلإ  جاتحی  ضرعلا  الوأ و  الولعم  نوکی  الف  یلویهلا  یلإ  ضراوعلا و 

.بولطملا وه  درجم و  لقع  نذإ  یهف  هثودحب 

فالتخا بجوی  امم  دوجوم  وه  امب  دوجوملل  هیدوجولا  تالامکلا  نم  امهریغ  هردـقلا و  ملعلاـب و  یلاـعت  هفاـصتا  نأ  معز  نم  لوقأ 
ذوعن كارـشإلا  نع  هدیحوت  صلخی  الف  تایثیحلا  تاهجلا و  عیمج  نم  ادـحاو  نوکی  یتح ال  تارابتعا  هوجو و  تایثیح و  تاهج و 

هتردـق هتردـق و  هنیعب  یلاعت  هملعف  يرخألا - هفـصلا  هیثیح  اهتققح  اذإ  اهنیعب  یه  اهیف  هفـص  لک  هیثیح  نأ  كانعمـسأ  دـق  هنم و  هللااب 
هذـهب هبتک  رثکأ  یف  سیئرلا  خیـشلا  هب  حرـص  امک  ارابتعا  اتاذ و  هتیلوقعم  اـهنیعب  هتیلقاـع  اذـک  اراـبتعا و  اـتاذ و  هتدارإ  اـهنیعب  یلاـعت 

نکل دحاو  رابتعالا  هدحاو و  تاذلاف  رابتعالا - یف  هینینثا  تاذلا و ال  یف  هینینثا  بجوی  الوقعم ال  القاع و  يرابلا  تاذ  نوک  هرابعلا -
.یناعملل ریخأت  میدقت و  هرابعلا  یف 

لباقتلا نم  مسق  فیاضتلا  نأل  هدـحاو  ههج  نم  دـحاو  عوضوم  یف  ناعمتجی  نافیاضتملا ال  هیلوقعملل و  هفئاـضم  هیلقاـعلا  تلق  نإ  و 
.هدحاولا ههجلا  نم  دحاو  یش ء(1)  یف  هیلوقعملا  هیلقاعلا و  عامتجا  حصی  فیکف 

ینعم نأل  نالباقتم  نیفیاضتم  لک  نأ  یلع   (2) مقی مل  هنإف  هتمعز  امک  رمألا  سیل  تلق 

امهنیب ناتللا  هررکتم و  ریغ  هطیـسب  هبـسن  یه  امنإ  امهنیب و  هفاضإ  ـال  لوقعملا و  لـقاعلا و  افـصو  اـمه  كاـنه  نیعمتجملا  نأ  هیف  - 1
دم ط  نییجراخ ، ریغ  نایلقع  نارابتعا  امهف  هیلوقعملا - هیلقاعلا و  امه  رابتعالاب و  هررکتملا  هبسنلا 

دم ط  نیلباقتملا ، میسقت  نع  هجراخلا  هعبرألا  ماسقألا  دحأ  دییقت  ریغ  نم  نیفیاضتملا  نوک  کلذ  یلع  اناهرب  یفک  - 2
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دوجولا و ال یف  امهلباقت  مزلتسی  (1) ال  دحلا کلذ  درجم  رخآلا و  لقعت  هقلعت  نم  مزلی  ثیحب  نیموهفملا  دحأ  نوک  اهدحو  هفاضإلا 
نیفیاـضتملا نیب  دوـجولا  یف  فلاـختلا  لـباقتلا و  یـضتقی  اـمم  اهـصوصخب  تاـفاضإلا  ضعب  نوـکی  دـق  معن  هیثـیحلا  یف  اـمهریاغت 

.کلذ بجوی  هفاضإ  لک  نأ  لفسلا ال  ولعلا و  رغصلا و  مظعلا و  رخأتلا و  مدقتلا و  هونبلا و  هوبألاک و  كرحتلا و  کیرحتلاک و 

نأ اوأر  امبـسح  روهمجلا  همهوت  امک  فیاضتلا  وه  هماسقأ  دحأ  نأ  فیاضتلا ال  لباقت  وه  هعبرألا  لباقتلا  ماسقأ  دـحأ  نأ  حیحـصلاف 
.قیقحتلا وه  ام  یلع  دساف  مهو  وه  و  لاونملا - اذه  یلع  هریغ  داضتلا و  یف  لاحلا 

ریـشی ام  یلع  هتبلا  ینالویهلا  دوجو  هلع  نم  ءزج  مهدـنع  هروصلا  نأ  اهنم  هوجو  نم  رظن  اضیأ  اذـه  مهلیلد  یف  نأ  یلع  لوقأ  لاق  مث 
ینعم ـالوأ  إدـبملا  نع  ردـصی  نأ  زجیلف  یلوـیهلا  یلع  هتبلا  همدـقتم  دوـجولا  یف  یهف  مهتاراـشإ - هـیلإ  حوـلی  مـهنم و  اـحیولت  هـیلإ 
یلویه دانتـسا  هعـستلا و  لوقعلا  یلإ  كـالفألا  دانتـسا  یف  هیلإ  اوبهذ  اـم  یلع  یلویهلا  هنع  ردـصی  اهطـسوتب  اـهتعیبط و  (2) و  هروصلا

الوأ دـجوی  نأ  زوجی  ملف ال  نیبم  نیب و ال  ریغ  عونمم  اقلطم  مسجلا  عم  سفنلا  ثودـح  نوک  نأ  اهنم  رـشاعلا و  لـقعلا  یلإ  رـصانعلا 
نم لـک  لوـقأ  هتراـبعب  هلوـق  یهتنا  کـلذ  ریغ  وأ  هب  یه  هقلعتملا  کـلفلا  اهطـسوتب  دـجوی  و  هیکلفلا - هدرجملا  سوـفنلا  نـم  اـسفن 

دوجو هلع  نم  ءزج  هروصلا  نأ  نم  ـالوأ  هرکذ  يذـلاف  همکحلا  نف  یف  هعاـضب  یندأ  هل  نم  هدروـی  ـال  طوقـسلا  هیاـغ  یف  هیـضارتعا 
یلویهلا هلعل  اهتیئزج  هیفیک  ذخأ  ام  هنکل  امهنیب  مزالتلا  ثحابم  یف  هیلإ  رظن  امک  احیحص  ناک  نإ  یلویهلا و 

ررکت وحن  یلع  اهب  هلوقعملا  يرخألا  هیهاملا  لـقعت  عم  ـالإ  لـقعت  ـال  ثیحب  نیتیهاـملا  نم  لـک  نوک  وه  فیاـضتلا  دـح  نأ  هیف  - 1
اذإ امهنیب  قرفی  نأ  نکمی  معن  نیتزیامتم  نیتیهامل  ادوجو  هنیعب  دحاو  دوجو  نوکل  ینعم  ذإ ال  لباقتلا  ریاغتلا و  مزلتسی  وه  هبـسنلا و 

دم ط  لفغت ، الف  نییرابتعا  نیموهفم  نیب  وأ  نیتیقیقح  نیتیهام  نیب  هفاضإلا  تناک 
هدق س  بئارغلاب ، اهفافتحا  ثیح  نم  اهتاذ ال  يأ  - 2
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رمأ هنأ  يرد  لامتحالا و  اذه  غیوست  یف  عرـش  امل  الإ  اهیلع و  همدقتم  یلویهلل و  ببـس  هیثیح  هیأ  هجو و  يأب  هروصلا  نأ  فرع  ام  و 
(1) اهـصخشت يدوجولا و  اهلـصحت  یف  رقتفت  یتلا  هلـسرملا  اهتدـحوب  هقلطملا  هروصلا  یه  یلویهلا  هلع  هکیرـش  یه  یتلا  نإف  لاحم 

طبـضنی امنإ  اذـه  و  ددـجتلا - تعن  یلع  امئاد  هلعفنملا  یلویهلا  یف  الإ  دـجوت  هصوصخم ال  ضراوع  صاخ و  دادعتـسا  یلإ  یئزجلا 
لوأ هیعیبطلا  وأ  هینامسجلا  روصلا  نوکی  نأ  نکمی  الف  دادعتـسا - دعب  دادعتـسال  هعبتتـسم  هروص  دعب  هروص  ددجت  نامز و  هکرحب و 

رادقم لکـشت و  هانت و  نع  ولخی  اهدوجو ال  نأل  کلذ  هددجتملا و  ناوکألا  لبق  عادبإلا  ملاع  یف   (2) اهدوجو نوکی  نأ  رداوصلا و 
.رومألا نم  کلذ  ریغ  نیعم و  عضو  صوصخم و 

امهنیب مزالتلا  ققحتیل  یلویهلا  یلإ  رئاد  ریغ  هجوب  هرقتفم  هلع  ءزج  یه  یتلا  هقلطملا  هروصلا  کلت  سفن  نوکی  نأ  دب  هنأ ال  دارأ  - 1
اذه مالک  مزال  وه  امک  اهنم  رـشتنملا  درفلا  یلکلا و ال  اهموهفم  ام  هروصب  دارملا  سیل  هنأل  کلذ  ام و  هدـحو  یلإ  بیکرتلا  يدؤی  و 

دوجو راـبتعا  نأ  ـالإ  هدـح - یلع  دوجوب  ـال  هصاخـشأ  دوجوب  دوجوم  یعیبطلا  هیعونلا و  هیمـسجلا و  نم  یعیبطلا  یلکلا  لـب  لـئاقلا 
یه امب  هلمجلا و  یف  یلویهلل  اهیلإ  جاتحم  هلسرم  یه  امب  اهتاذف  نامزلا  لایـسلا و  نآلاک  هجوب  امه  هدرف و  دوجو  رابتعا  ریغ  یعیبطلا 
نأل یلویهلا  یلإ  هجاتحم  لاصتالا  لاصفنالا و  نم  هداملا  قحاولل  هقوحلم  هلمجلاب  و  هلکـشتم - هیهانتم و  يأ  هصـصختم  هصخـشتم و 
نع الضف  دوجو  نم  هل  دب  لولعملا ال  الوأ و  الولعم  هروصلا  تناک  اذإف  .صـصخم  الب  صیـصختلا  مزلی  الئل  یلویهلا و  نأش  لاعفنالا 

دحاولا نع  ریثکلا - رودص  مزل  اهقحاول  یلویهلاب و  الإ  متت  اهتیصخش ال  هنیعب و  اهصخش  دوجو  هعیبطلا  دوجو  و  هنود - امل  هلع  هنوک 
هروصلا اضیأ  اهدوجو و  هجرد  یف  نوکت  نأ  دـب  اهنأل ال  خـلإ  نامز  هکرحب و  طبـضنی  امنإ  اذـه  هلوقب و  اـهیلإ  راـشأ  همج  هرثک  لـب 

نم یه  تالاعفنالا و  لصولا و  لصفلاب و  صاخـشألا  لوصح  صاخـشألا و  بقاعتب  هظوفحم  اـهنأل  ءاـقبلا  یف  یلویهلا  یلإ  هجاـتحم 
هدق س  یلویهلا ، قحاول 

ریغ هیلقعلا  اهتنونیک  یملعلا و  اهدوجو  نأ  ذـئنیح  هانعم  ناوکألا و  لـبق  عادـبإلا  ملاـع  یف  اـهدوجو  ناـک  نإ  خـسنلا و  ضعب  یف  - 2
هدق س  ذئنیح ، اهیلإ  اهل و  اسأر  هجاحلا  مدعب  سأب  الف  امهنیب  مزالت  نکل ال  یلویهلا  یلإ  هجاتحم 
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نم دـحاو  لک  اهل و  هیـصخشلا  هیوهلا  اـهعافتراب  عفترت  یتلا  هیوهلل  مزاوللا  تاراـمألا و  نم  وأ  اهتیـصخش  ماوق  یف  هلخاد  اـمإ  یه  و 
تایمرجلا عیمج  تناکل  الإ  اهتالاعفنا و  هداملا و  نع  هدرجم  اهتاذ  نم  اهتاذـل  هلـصاحلا  اهمزاول  نم  نوکی  نأ  نکمی  رومألا ال  کلت 

اهلک یلإ  سایقلاب  هیمرج  هعیبط  لکل  هضورفملا  ءازجألا  یتح  هیعضولا  هیرادقملا و  هیلکـشلا و  مزاوللا  هذه  یف  هقفتم  اهعون  نم  یتلا 
هلصحتم و ریغ  هلسرم  هعیبط  رداوصلا  لوأ  نوکی  نأ  زوجی  فیکف  هلاحتسالا  يرورـض  مزاللا  ءزج و  لک و ال  کلذ  دنع  روصتی  ملف 
یشلل ء هلعلا  نأ  عم  اهدعب  رداصلا  کلذ  یلإ  اهصخشت  یف  یه  رقتفی  ام  رودصل  هطـسوتم  هلع  اهـصخشت  لبق  ریـصی  مث  هصخـشتم  ال 
(1) هوررق يذلا  امأ  .هیلع و  همدقتم  اهتیوه  اهتیصخشب و  نوکی  نأ  دب  ال  هلآ - وأ  اءزج  وأ  اطرش  وأ  ادیعب  وأ  ابیرق  تناک  ءاوس  دحاولا 

تالاعفنالا تاکرحلا و  ملاـع  یف  هعقاو  هروصلا  تناـک  اذإ  ححـصتی  اـمنإ  وهف  یلویهلا - هلع  هکیرـش  هروصلا  نأ  مزـالتلا  ثحبم  یف 
لاوزلا ثودحلا و  هرثکلا و  هدحولا و  لاصفنالا و  لاصتالا و  بقاعتلا و  لدـبتلا و  زئاج  اهنوک  بقاعتلا و  لدـبتلا و  زئاج  نوکت  یتح 

ضعب نم  ول  هیکلفلا و  هیعونلا  هروصلا  کلذـک  اهتاذـل و  هیرـصنعلا  هیعونلا  لـکلا و  نیب  هکرتشملا  هیمرجلا  هروصلا  تایرورـض  نم 
.تاهجلا

لقاعل عسی  فیکف  هیعیبط  هروص  لکل  داسفلا  نوکلا و  ددـجتلا و  تاـبثإ  نم  ملاـعلا  ثودـح  یف  اـنتقیرط  نم  تملع  دـق  کـنأ  یلع 
نم هقیقحلا  همئتلم  هفراعتملا  همکحلا  یف  دوجولا و  هجردـتم  اندـنع  یه  رداوصلا و  لوأ  هیداـم  هروص  نوک  هدـنع  لـمتحی  نأ  یکذ 

هیئاقب و هیلعف  ههج  نیتهج  نم  تاذلا  مظتنم  هقیقحلا  بسحب  يذلا  یـشلاف ء  یلویهلا  دـعب  اهب  هیثیح  یلویهلا و  لبق  اهب  هیثیح  نیتیثیح 
رقتفی ام  دوجول  اببس  نوکی  نأ  نکمی  هیثودح ال  هیلاعفنا  ههج 

ام هلعلا  ءزج  اهنإ  اولاق  یتلا  هروصلا  نأب  مهلوق  نم  لئاقلا  اذـه  هب  دنتـسا  ام  عفد  ددـصب  نآلا  مزالتلا و  قیقحت  ناک  الوأ  هرکذ  اـم  - 1
هکرـشلا ینعم  نأ  یلع  میدقلا  تباثلاب  طبترت  فیکف  تاذلاب  هددجتم  اهنأ  عم  انققح - امک  ریثکلا  رودص  مزلیف  هداملا  یف  هعقاولا  یه 

ایناث یلویهلا  یلع  الوأ و  هروصلا  یلع  رمی  هضیف  نأ  الإ  یلقعلا  وه  ناـک  نإ  یلویهلا و  یف  یقیقحلا  رثؤملا  نأ  ـالإ  سیل  یلویهلا  هلعل 
هدق س  هنود ، امل  اردصم  یلاعت و  بجاولل  الوأ  ارداص  نوکی  فیک  دوجوملا  اذه  لثمف 
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اهلوصح نکمی  یتلا ال  تادادعتـسالا  تاکرحلا و  ملاع  یف  اعقاو  نوکی  نأ  الإ  يرخـألا  نود  نیتهجلا  يدـحإ  نم  ول  هتاذ و  یف  هیلإ 
.هیضرع هیتاذ و  للع  هریثک و  بابسأب  الإ 

یلعف هریثک  روص  وأ  هدـحاو  هروص  امإ  هروصلا  کلتف  هداملا  اهطـسوتب  هروصلا و  وه  دـحاولا  نم  ردـص  يذـلا  نأ  ضرف  ول  اـضیأ  و 
.ناهربلا هلطبی  امم  اذه  ضعبل و  هلع  ماسجألا  ضعب  نوکی  نأ  مزلی  لوألا  یلع  ءادتبا و  هنم  هرثکلا  رودص  مزلی  یناثلا 

.رشاعلا یلإ  رصانعلا  یلویه  دانتسا  هعستلا و  لوقعلا  یلإ  كالفألا  دانتسا  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  یلع  هلوق  مث 

دانتـسا یف  امک  هیلقع  ههج  نم  هرثک  هیف  يذلا  دـحاولا - یلإ  ههج  لک  نم  ضحملا  دـحاولا  سایق  هیف  نأل   (1) رهاظ هیف  طلخلا  لوقأ 
ردـص لوألا  یف  نإف  لقعلا  یلإ  یلویهلا  دانتـسا  یف  امک  هجوب  اضیأ  جراـخلا  یف  ریثک  وه  يذـلا  دـحاولا  یلإ  وأ  لـقعلا  یلإ  کـلفلا 
دوجو وأ  لصف  سنج و  یلإ  یلقعلا  لیلحتلل  لباق  دحاو  یلقع  رهوج  نع  هروص  هدام و  نم  تاذـلا  مئتلم  یعیبط  دـحاو  وه  کلفلا و 

نم دـشأ  لوـلعملا  یف  بیکرتـلا  نأ  ـالإ  بکرم  نع  بـکرم  ردـص  دـقف  رقف  ینغ و  وأ  یمدـع  صقن  يدوـجو و  لاـمک  وأ  هیهاـم  و 
رودـص لاح  ساقی  فیکف  کلذـک  ناـک  اذإـف  ضیفتـسم  ضیفم و  لـک  یف  رمـألا  اذـکه  سکعلاـب و  هدـحولا  هلعلا و  یف  بیکرتلا 

.بکرملا نع  هرودص  لاحب  یقیقحلا  طیسبلا  نع  بکرملا 

دعب يرخأ  هیوه  نآ  لک  یف  اـهل  یتلا  هیکلفلا   (2) هرمتـسملا هکرحلا  هناعإب  لقعلا  نع  هکرتشملا  یلویهلا  تردص  لوقن  یناثلا  یف  و 
هقیقحلاب انهاهف  هقباس  یلوأ  هروصب  اهنارتقا  ههج  نم  هقحال  يرخأ  هروصب  رخآ  دادعتسا  اوئیهت و  تقو  لک  یف  یلویهلل  امک  هیوه 

زجیلف هلوقب  اقلعتم  خـلإ  اوبهذ  ام  یلع  هلوق  لعجب  إدـبملا  نع  هروصلا  رودـصل  ضرتعملا  مالک  یف  هیبشتلا  هسیاقملا و  لعج  هلعل  - 1
هدروأ امم  یش ء  هیلع  دری  الف  هروصلا  نع  یلویهلا  رودصل  هسیاقملا  خلإ و  اهطـسوتب  هلوقب و  اقلعتم  هلعجت  نأ  کل  خلإ و  ردصی  نأ 

هدق س  یفخی ، امک ال 
هعونملا هصوصخملا  داوملا  هیکلفلا  هصاخلا  تاکرحلا  مامـضناب  هنع  ردـص  هنأ  امک  هیکلفلا  هریدتـسملا  هکرحلا  نم  هقلطملا  يأ  - 2

هدق س  هیرصنعلا ، هعونملا  روصلا  لب 
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هفیعـضلا اهتدـحو  ههج  نم  تاذـلا  كرتشم  مهبم  دـحاو  دانتـسا  کلذ  نمـض  یف  ناک  نإ  یجراخلا و  ریثکلل  هلع  یجراـخلا  ریثکلا 
يذلا دحاولا  اذه  ساقی  فیکف  هیضرألا  تادادعتسالا  هیوامسلا و  تاکرحلا  مئامض  نع  هدارفنا  ههج  نم  يددع  دحاو  یلإ  همهبملا 

.ءایشأ هرثک  نع  الضف  یش ء  هدوجو  هبترم  یف  هعم  نوکی  هرثک و ال  لک  لبق  وه  يذلا  دحاولا - یلإ  هرثکلا  عم 

هـضراعلا تافاضإلا  رئاسک  تسیل  اهدوجو و  وحن  اهنیعب  یه  سفنلا  هیـسفن  نأل  دـساف  اضیأ  وهف  ضارتعالا  یف  هل  یناثلا  هجولا  امأ  و 
یلإ سفنلا  هبسن  نأ  نم  روهشملا  وه  امک  اهیف  رمألا  سیل  هنطلسلا و  کلملا و  هوخإلا و  هوبألاک و  اهلـصحت  اهدوجو و  دعب  ءایـشألل 

سفنلل روصتی  نأ  نکمی  نذإف ال  ققح  امک  نالطبلا  نهربم  کلذ  نأل  هنیفسلا  یلإ  نابرلا  هبسن  هنیدملا و  یلإ  کلملا  هبسنک  ندبلا -
نوکت نأ  دـب  الف  ندـبلل  هلع  تناـک  ولف   (1) هیوهلا تاذـلاب و  نامزلاب و ال  ال  ندـبلا - یلع  هقباـس  هبترم  یـصخشلا  اـهدوجو  بسحب 

.هانیب امک  لاحم  وه  هیلع و  همدقتم 

هداجیإ هلعف و  یف  ینغتسی  يذلا  نإف  هداملا  یلإ  هلعف  یف  رقتفی  يذلا  رهوجلا  یه  سفنلا  لوقن  هفراعتملا  همکحلا  هقیرط  یلع  اضیأ  و 
الف کلذـک  رمآلا  ناک  اذإف  اسفن  القع ال  نوکیف  هداـملا  نع  دوجولا  یف  ینغتـسی  هلاـحم  ـالف  دوجولاـب  موقتم  داـجیإلا  هداـملا و  نع 

عـضو ققحت  نکمی  ذإ ال  سوفنلا  نم  سفن  نع  اهرودص  نکمی  يرخأ  هدام  سفنلا و ال  نم  سفنلا  لعفل  هدام  وه  ام  رودص  نکمی 
ببـست لمتحی  يذلا  امنإ  لب  اهدوجو  لبق  سوفنلا  نم  سفن  نع  اهرودص  نکمی  يرخأ  هدام  یلإ  سایقلاب  سفنلا  اهب  تقلعت  هدامل 

هـنأ ال یف   (2) هیلک هدـعاق  انهاه  لب  اهدوجو  دـعب  داوملاب  هقحاللا  ضارعألا  یه  سفنلا - نم  هرودـص  یف  صاخلا  اهعـضوب  هداـملا 
رودص نکمی 

الاصتا لصتی  یتح  ارهوج  كرحتی  عبط  بتارملا  لوأ  یف  اهنأ  ءاقبلا و  هیناـحور  ثودـحلا  هینامـسج  سفنلا  نأ  نم  هبهذـم  یلع  - 1
هدق س  نامزلاب ، امع  الضف  تاذلاب  قبس  الف  یقیقحلا  درجتلا  حورتلا و  ماقمب  فیکت  ممکت و  الب 

روصتی عضولا ال  دوجولاب و  موقتم  داجیإلا  نم  هرکذ  امل  یعـضو  داجیإف  یعـضو  دوجو  اهدوجو  اـقلطم  هیداـم  هوق  لـک  نأ  یه  - 2
هدق س  تاذلاب ، اهل  عضو  ذإ ال  یلویهلا - وه  يذلا  دوجوملا  یلإ  مودعملا و ال  یلإ  هبسنلاب 
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طقسف داجیإلا  لعفلا و  یف  وأ  دوجولا  لصأ  یف  اهب  قلعتلا  ناک  ءاوس  هداملاب  هقلعتم  هروص  وأ  هینامسج  هوق  نع  اقلطم  هینامسج  هدام 
.كالفألا نم  کلف  اهببسب  ردصی  هیکلف - اسفن  لوألا  رداصلا  نوک  لامتحا  نذإ 

ناک نإ  ءالخلا و  ناکمإ  مزلیف  واح  امإ  وهف  نکی  مل  نإ  اعم و  ریثکلا  رودص  مزلی  هدوجو  هبترم  یف  تناک  نإ  كالفألا  یقاب  نأ  یلع 
فرـشألا مظعألا  رودص  موزل  عم  ءالخلا  ناکمإ  مزلیف   (2) هددجت دعب  وأ   (1) هددجت لبق  یلعأ  ناکم  یف  وه  ام  رودـص  مزلی  ایوحم 

ماهوألا تافزاجم  نم  هلک  اذه  سخألا و  رغصألا  نع 

قحلا دحاولا  نع  هرثکلا  رودص  عانتما  لصأ  نع  بعشتی  امم  لوألا  فوسلیفلا  نم  هثوروملا  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  یف  ( 7  ) لصفلا

هراشا

سخألا نکمملا  نم  دوجولا  بتارم  یف  مدقأ  نوکی  نأ  بجی  فرشألا  نکمملا  نأ  اهدافم  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  یه  يرخأ  هدعاق 
هاودـج میظع  یناهرب  فیرـش  لصأ  اذـه  هلبق و  دـجو  دـق  هنم  فرـشألا  نکمملا  نوکی  نأ  دـب  الف  سخألا  نکمملا  دـجو  اذإ  هنأ  و 

دق هقیفوت و  نسح  هللا و  دـمحب  اریثک  اعفن  هب - هناحبـس  هللا  انعفن  دـق  هتاکرب و  هتاریخ و  لیلج  هعفاـنم  رفوتم  هدـئاوف  ریثک  هادؤم  میرک 
هنع لوقنملا  وه  امک  لاق  ثیح  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  یف  اریثک و  ایجولوثأ  یف  هفسلفلا - هعانـص  مهدیفم  نیئاشملا و  ملعم  هلمعتـسا 

بیترت هلئاسر  هبتک و  رئاس  یف  ینب  هیلع  تاقیلعتلا و  ءافـشلا و  یف  سیئرلا  خیـشلا  اذـک  مرکأ و  وه  ام  تایولعلا  یف  دـقتعی  نأ  بجی 
تاـحراطملاک و هبتک  عیمج  یف  ادـیدش  اـناعمإ  یقارـشإلا  خیـشلا  هسیـسأت  یف  نعمأ  دوعلا و  ودـبلا و  یتلـسلس  ناـیب  دوجولا و  ماـظن 

تاحیولتلا

کلفلا یف  ددجتلا  عقوف  لاع  ناکم  یف  هنأ  ضرف  يوحم و  اذـه  دـعب و  دـجوی  مل  لکلا و  یلع  يواحلا  وه  تاهجلا  ددـحملا  ذإ  - 1
هدق س  واح ، نم  دیدجت  يوحملا و ال 

مث ءالخلا  مزلیف  هدوجو  دـعب  يواحلا  کلفلل  اـناکم  نوکیل  هل و  واـح  ءـالخ  اـنهف  يوحم  هنأ  ضورفملا  ذإ  زاـج  ول  ءـالخلاب  يأ  - 2
هدق س  رغصألاب ، ربکألا  لیلعت 
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رخآلا همانوترپب و  یمسملا  یسرافلا  هیرونلا و  لکایهلا  هیدامعلا و  حاولألاک  هتارـصتخم  یف  یتح  قارـشإلا  همکحب  یمـسملا  هباتک  و 
هدلق کلذ و  ریغ  عاونألا و  بابرأ   (2)(1) هیرونلا لثملا  تابثإ  لوقعلا و  تابثإ  یف  هدعاقلا  هذه  لمعتسا  دق  شخب  نادزیب  یمـسملا 
یلع  (3) هنایب یف  لوقنف  یفوتـسم  احرـش  اهحرـش  اهریرحت و  یف  هیهلإلا  هرجـشلا  باـتک  یف  ءاـمکحلل  خروملا  يروزرهـشلا  دـمحم 

نکمملا نوـکی  نأ  بجیف  هرکذ  لـج  يراـبلا  نع  دـجو  اذإ  سخـألا  نکمملا  نإ  یقارـشإلا - خیـشلا  بـتک  یف  اندـجو  اـم  هاذاـحم 
هبترم یف  هتاذل  بجاولا  نع  ردصی  نأ  مزلیف  هعم  دجوی  نأ  زاج  نإ  امأف  الإ  هلبق و  دجو  دق  فرشألا 

ناک اذإف  فاـضملا  حورلا  نم  فرـشأ  لـسرملا  حورلا  يرخأ  هراـبعب  قلعتملا و  درجملا  نم  فرـشأ  ضحملا  درجملا  لاـقی  نـأل  - 1
ملاـع یف  هذـه  نم  سخأ  یندأ و  یه  دوجوم و  اـنملاع  یف  هیعیبطلا  عاونـألا  لاـقی  نأـب  هلبق و  ادوجوم  لوـألا  نکیلف  ادوجوم  یناـثلا 

هدق س  اهلبق ، هدوجوم  نکتلف  لوقعلا 
دم ط  هیهاملا ، ثحابم  نم  لثملا  ثحب  یف  هیلع  مالکلا  مدقت  - 2

هدشلاب هفلتخم  هککشم  هلیـصأ  هقیقح  دوجولا  نوک  نأ  یه  همدقم  هل  دهمنل  رـصخأ و  دسأ و  رخآ  قیرطب  هیلع  نهربی  نأ  نکمی  - 3
ققحت مزلتـسی  دوجولا  یف  لعجلا  نوک  تاـنکمملا و  یف  هیلولعملا  هیلعلا و  عوقو  هسخلا و  فرـشلا و  هوقلا و  لـعفلا و  فعـضلا و  و 

وه ام  فرـشأ و  وه  ام  اهنیب  تانکمملاب و  هیقابلا  یلاعت و  بجاولاب  اهنم  هدـحاو  صتخت  هلاحم  دوجولا و ال  یف  نیتنثـالا  قوف  بتارم 
نأ نود  هجوب  هسفن  یف  لقتـسی  يذـلا ال  طبارلا - دوجولا  یلإ  هضاـیفلا  هلعلا  دوجو  یلإ  هبـسنلاب  لولعملا  دوجو  عوجر  نإ  مث  سخأ 
وه هب و  هموقتم  اـهقوف  اـم  یلإ  هبـسنلاب  هطبار  اـهنم  هیتاذ  هبترم  لـک  ثیحب  بتارملا  نوک  بجوی  هل  موقملا  وه  یـسفن  دوجوب  موـقتی 

ایـسفن ادوجو  هطـسوتملا  ریغ و  اهقوف ال  امب  هموقتم  هطبار  هینادلا  هبترملا  تناک  ثالث  بتارم  نم  هبترتم  هلـسلس  اهانـضرف  ولف  اهموقم 
همدـقملا هذـه  تدـهمت  اذإ  اقلطم  اهنود  امل  هموقتم  ایـسفن  ادوجو  هیلاعلا  هب و  هموقتم  اهقوف  ام  یلإ  هبـسنلاب  هطبار  اـهنود  اـمل  اـموقم 

اموقتم ضرف  ام  ققحت  مزل  الصأ  ققحتی  مل  وأ  هدعب  وأ  هعم  ققحت  ءاوس  هلبق  فرـشأ  وه  ام  ققحتی  مل  سخأ و  وه  ام  ققحت  ول  لوقنف 
دم ط  فلخ ، اذه  هموقم  نودب  تاذلاب 
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مزلیف هتطـساوب  سخألا و  دعب  هدوجو  زاج  نإ  امأ  لاحم و  وه  سخألا و  رخآلا  فرـشألا و  امهدحأ   (1) ائیش هدحاو  ههج  نم  هدحاو 
هنأ عم  ضورفملا  وه  امک  هلبق  هدعب و ال  سخألا و ال  عم  فرـشألا ال  رودـص  زجی  مل  نإ  امأ  هتلع و  نم  فرـشأ  لولعملا  نوک  زاوج 

نکی مل  الإ  و  هدـجوم - تاذ  هتاذ و  نع  هجراـخ  بابـسأل  نوکی  اـمنإف  مزل  نإـف  لاـحم  هققحت  ضرف  نم  مزلی  ـال  نکمملا  نکمم و 
عم هدوجو  لاحتـسا  دق  سخألا و  لبق  الوأ  دوجولا  بجاولا  نع  اضرف  رداصب  سیل  هدوجو و  ضرف  اذإف  ردقملا  فالخ  وه  انکمم و 

بجاو هتلع  نکی  مل  اـنکمم و  هنوـکل   (2) هدوجو هرورـضلابف  تالولعملا  نم  رخآ  لولعم  هطـساوب  وأ  هطـساو  الب  هدـعب  سخألا و ال 
ملاع یف  هلوصح  مدـع  نوکی  یتح  دوجولا - بجاو  هیلع  امم  فرـشأ  هل  هیـضتقم  ههج  یعدتـسی  هتـالولعم  نم  یـش ء  ـال  دوجولا و 

رداصلا لعاف  رداصلا و  اذه  لعاف  نم  فرشأ  مرکأ و  العاف  یعدتـسی  فرـشلا  هلیـضفلا و  نم  هبترمب  هنأ  ههج  نم  هتلع  مدعل  دوجولا 
لوألا نم  فرـشأ  یلعأ و  نوکی  اعدـبم  هناـکمإب  ایعدتـسم  نکمملا  کـلذ  نوکی  نأ  مزلیف  یلاـعت  بجاولا  يراـبلا  ـالإ  سیل  لوـألا 

.هدشلا یف  یهانتی  امب ال  یهانتی  ام ال  قوف  دوجولا  بجاو  نأل  لاحم  کلذ  هناحبس و 

فالخ امإ  مزل  هلبق  فرـشألا  نکمملا  دـجوی  مل  سخألا و  نکمملا  دـجو  ول  اذـکه  ناهربلا  اذـه  ررق  دـق  قارـشإلا  همکح  حراش  و 
دوجو نأل  راونألا  رون  هیلع  امم  فرشأ  ههج  دوجو  وأ  سخألا  نع  فرشألا  وأ  دحاولا  نع  ریثکلا  رودص  زاوج  وأ  رادقملا 

نم رثکأ  رودص  لیحتـسی  الف  اهنود  امم  فرـشأ  یه  یتلا  هطـسوتملا  للعلا  نم  هدـعب  ام  امأ  لوألا و  رداصلا  یف  يرجی  امنإ  اذـه  - 1
دم ط  اهیف ، هریثک  تاهج  ررقتل  اهملاع  نع  دحاو 

نم هتبترم  یف  وه  امم  عنام  دوجو  وأ  هنم  فرشأ  وه  امل  نراقم  عنام  دوجو  یلإ  هدوجو  مدع  دانتـسا  امه  نارخآ و  ناقـش  انهاه  و  - 2
نایرج عنم  یف  همالک  نم  یجیـس ء  اـمیف  هر  فنـصملا  هب  فرتعا  اـمک  هل  هلعلا  وه  یلاـعت  بجاولا  نوک  ضرف  عم  هسخلا  فرـشلا و 

، كانه عنامت  داضت و ال  هداملا و ال  ملاع  قوف  امیف  هدـعاقلا  نایرج  یلع  ءانبلا  نأب  نالامتحالا  عفدـنی  نکل  .هداملا  ملاع  یف  هدـعاقلا 
دم ط 
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هلولعم نع  زاج  نإ  یناثلا و  مزل  بجاولا  نع  فرشألا  رودص  زاج  هطـساو و  ریغب  ناک  نإ  لوألا و  مزل   (1) هتطساوب ناک  نإ  سخألا 
تاذلاب لبق  فرشألا  دوجو  مدع  عم  سخألا  دوجو  ریدقت  یلع  اهلک  ماسقألا  تلطب  اذإ  و  عبارلا - مزل  امهنع  زجی  مل  نإ  ثلاثلا و  مزل 
دوجولا بجاو  نم  فرشأ  ذإ ال  و  فرشألا - ناکمإ  هدعاق  یه  هروکذملا و  هیطرـشلا  قدص  هنالطب  نم  مزلی  لطاب و  ریدقتلا  کلذف 

هنیب و طئاسولا  نوکی  نأ  هیلإ و  برقأ  نوکی  نأ  بجی  فرـشألا و  نکمملا  دوجو  هدوجو  نع  فلختی  نأ  لاحمف  هئاـضتقا  نم  ـال  و 
کلذ نم  سکعلا  لب  فرشألا - سخألا  نع  ردصی  نأ  ریغ  نم  تالولعملا  للعلا و  بتارم  نم  فرـشألاف  فرـشألا  یه  سخألا  نیب 

.هظافلأب حراشلا  اذه  مالک  یهتنا  بتارملا  رخآ  یلإ 

یشرع هیبنت 

سیسخلا فیرـشلل و  هیهاملا  يدحتم  یف  اهلامعتـسا  امهدحأ  ناطرـش  اهنایرج  یف  یعاری  نأ  هدعاقلا  هذهل  نیربتعملا  دنع  روهـشملا 
اندنع دوجولا  ناک  امل  و  تاکرحلا - ملاع  یف  ام  نوکلا و  تحت  ام  نود  تایعادبإلا  نوکلا و  قوف  امیف  اهلامعتسا  یناثلا  هریغ و  نود 

یف وأ  اعون   (2) تایهاملا امهب  رثکتی  هکرتشملا  هتقیقح  سفن  یف  صقنلا  لامکلاب و  الإ  اهتاذ  یف  اـهدارفأ  تواـفتی  ـال  هطیـسب  هقیقح 
رومأب اهضراوع 

رونلا نم  صقان  فیعـضلا  رونلا  نأ  امک  فیرـشلا - خنـس  نم  نوکی  نأ  دب  سیـسخلا ال  نأ  امهدـحأ  نارمأ  طارتشالا  اذـه  هجو  - 1
هدـیدشلا هرارحلا  فیعـضلا و  ضایبلا  لامک  دـیدشلا  ضایبلا  رونلا و  نم  صقان  وأ  فیعـض  الثم  ضایبلا  نأ  هلاـمک ال  اذـه  يوقلا و 

هنم مزلی  مل  تعقو و  دق  سخألا و  هتیهام  نیع  هتیهام  ناک  اذإ  هنأل  فرشألا  ناکمإ  تابثإ  لهسی  نأ  امهیناث  .هیلع و  سق  هفیعـضلل و 
هدق س  هنیابم ، هتیهام  ناک  اذإ  ام  فالخب  هناکمإ  حضو  لاحم 

ضرعلا نم  هبترم  لـکل  اـم  ءارو  هلـضافتملا  بتارملا  بسحب  ضرع  هل  اـم  کیکـشتلاب  لوقملا  کیکـشتلاب و  لوـقم  دوـجولا  ذإ  - 2
ناک اذإ  تلق  نإ  .اصخـش  هفلاختم  يدارفألا  ضرعلا  نم  هعزتنملا  هیهاملا  اعون و  هفلاختم  بتارملا  نم  هعزتنملا  تایهاملاف  يدارفـألا 

رثکتلا یف  هطـساو  تادوجولا  تلق  تاـیهاملا  يأ  تاـعوضوملا  رثکتب  دوجولا  رثـکت  نإ  اولاـق  دـق  دوجولا و  رثـکتب  تاـیهاملا  رثـکت 
هدق س  تابثإلا ، یف  هطساوف  تادوجولا  رثکتل  تایهاملا  رثکت  امأ  تایهاملل و 
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تابثإ یف  هیراج  هدـعاقلاف  تادادعتـسالا  تاکرحلا و  ملاع  یف  الإ  نوکی  یناثلا ال  اصخـش و  هدـحاو  هیهام  دارفأ  اـهب  رثکتی  هجراـخ 
دوجولا و هعیبط  یف  امهداحتا  نأل  هیعون  هدـحاو  هیهام  تحت  اعیمج  انوکی  مل  نإ  و  سخـألا - نکمملا  دـجو  اذإ  فرـشألا  نکمملا 

نأ بجی  اهدارفأ  نم  فرـشألا  نأ  تابثإ  یف  هدعاقلا  نایرج  یف  یفکی  هکرتشملا  اهتاذ  یف  اهل  فالتخا  هطیـسب ال  هدحاو  هعیبط  یه 
امأ هرکذ و  لـج  لوـألا  قحلا  نع  هرداـص  نوکت  نأ  بجی  هفاـضإلاب  فرـشلا  بتارم  نم  هبترم  لـک  نأ  سخـألا و  نم  مدـقأ  نوکی 

فرشأ و وه  امع  اعونمم  صاخشألا  ضعب  نوکی  نأ ال  مزل  هقح  تناک  ول  هدعاقلا  نأ  دری  الئل  هرورض  هتاعارم  بجیف  یناثلا  طرشلا 
نم لمکأ  فرـشأ و  مهل  اهلوصح  نأ  عم  هیـسحلا  هیلقعلا و  مهتالامک  نع  نوعونمم  قلخلا  رثکأ  نإف  کلذک  رمألا  سیل  هل و  لمکأ 

هتباثلا اـهللع  ماودـب  همئادـلا - دوجولا  هتباـثلا  هنکمملا  رومـألا  یف  هدرطم  نوکت  اـمنإ  هدـعاقلا   (1) نأل کـلذ  مهل و  اـهلوصح  مدـع 
تانکمملا لاوز  تاـثداحلا و  ثودـحل  هیـضتقملا  هیبکوکلا  راونـألا  هیوامـسلا و  عاـضوألا  هیکلفلا و  تاـکرحلا  ریثأـت  نع  هعفترملا 
صاخـشألا هیرـصنعلا و  تابکرملاک  عوضوملا  هداملا و  یف  اـهیفانی  ناـمزلا و  ناـکملا و  یف  اـهعنامت  دوجولا و  یف  اـهداضت  بسحب 

داسفلا نوکلا و  ملاع  یف  امم  اریثک  نإف  اهمدـع  یف  هرثؤم  کلذـک  اهدوجو  یف  هرثؤم  اهنأ  امک  هیوامـسلا  تاـکرحلا  نإـف  هنوکتملا 
نوکت اـمبر  یهف  اـهتاذ  نع  هجراـخ  يرخأ  بابـسأب  اـهنع  هعونمم  ریـصت  مث  هیلاـمک  هریثک  ءایـشأ  اـهتیوه  اـهتاذ و  یف  اـهیلع  نکمی 

فرشأ لمکأ و  وه  امع  همورحم 

امیف يرجی  امنإ  کلذ  عنمی و  عنام  كانه  نکی  مل  سخألل و  هلع  فرـشألا  ناک  اـمیف  يرجی  اـمنإ  قباـسلا  ناـهربلا  نأ  هلـصحم  - 1
هرابعلا هدعاقلل و  يرجم  الف  عناوملاب  ثداوحلا  نارتقا  نکمی  و  سخألا - یلإ  هبـسنلاب  فرـشألل  هیلع  الف  هیف  امأ  نوکلا و  ملاع  ءارو 
مارجألا امأ  هدـسافلا و  هنئاکلا  هینامـسجلا  رومألا  یف  يرجی  امنإ  هرکذ  يذـلا  روذـحملا  نإف  ام  هحماـسم  نع  ولخت  ـال  يرت  ـال  اـمک 

نوکت امنإ  هدـعاقلا  نإ  هلوق  نکل  اهیف  هدـعاقلا  نایرج  نم  عنام  الف  داـسفلا  نوکلا و  نع  اـههزنت  اـهدوجو و  ماود  نوری  یتلا  هیولعلا 
دم ط  اهتادوجو ، یف  هتباث  ریغ  اهرهاوجب  هکرحتم  اهنوکل  اهلمشی  خلإ ال  دوجولا  هتباثلا  هنکمملا  رومألا  یف  هدرطم 
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اهعلاطم و اهعاضوأ و  اهراونأب و  هیوامـسلا - تاـکرحلل  هعباـت  هیـضرأ  تادادعتـسال  هعباـت  هیعیبط  لـلع  هیوامـس و  بابـسأ  هعناـممل 
.هل تادادعتسالا  فالتخا  ببسب  يرخأ  اسیسخ  هرات و  افیرش  ارمأ  دحاولا  یشلا ء  یطعی  نأ  زوجی  نذإف  اهبراغم 

وأ لعافلا  فالتخال  الإ  کلانه  رومألا  فلتخی  الف  ریغ - هتسخ ال  لعافلا و  فرشل  ناعبات  اهتـسخ  اهفرـش و  نإف  همئادلا  رومألا  امأ  و 
ام ال نیب  فرـشألا و  ناکمإ  هیف  درطی  ام  نیب  قرفلا  حضتاف  سخألا  سخألاب  فرـشألا و  فرـشألاب  لعفیف  لعافلا  تاهج  فالتخال 

.لاؤسلا عفدنا  درطی و 

بسحب اعبط  انامز و  فیرشلا  یلع  امدقتم  نوکی  نأ  نکمأ  نإ  هدسافلا و  هنئاکلا و  ءایشألا  یف  سیسخلا  نأ   (1) ملعی نأ  بجی  امم  و 
نأ رهظی  لمأتلا  دنع  نکل  دامجلا  یلع  رـصنعلا  رجـشلا و  یلع  رذبلا  جاجدـلا و  یلع  هضیبلا  ناویحلا و  یلع  مدـقتت  هفطنلاک  دادـعألا 

رخأتملل هصیقنلا  هسخلا و  داجیإلا و  یف  تاذلاب  مدقتملل  لامکلا  لضفلا و  نأ  داجیإلا و  بسحب  اتاذ  سیسخلا  یلع  مدقتم  فیرـشلا 
تاذلاب ال اهبیترت  ءایـشألا و  تحفـصت  ول  کنأ  قالطإلا و  یلع  هوقلاب  ام  یلع  ادـبأ  مدـقتم  لعفلاب  ام  نأ  اقباس  رم  دـق  هیف و  تاذـلاب 
یلکلا و یلع  مدـقتم  یئزجلا  ناـکمإلا و  یلع  مدـقتم  بوجولا  نأ  سیـسخلا و  یلع  اـمئاد  مدـقتم  فیرـشلا  نأ  تدـجول  ضرعلاـب 

دوجولا لاصفنالا و  یلع  لاصتالا  هرثکلا و  یلع  هدحولا  هداملا و  یلع  هروصلا  عونلا و  یلع  صخـشلا  سنجلا و  یلع  مدـقتم  لصفلا 
.بذکلا یلع  قدصلا  رشلا و  یلع  ریخلا  مدعلا و  یلع 

قیقحت کش و 

نأ وه  (2) و  اضیرع اکش  ایوق و  اثحب  هدعاقلا  ناهرب  یلع  نإ 

نإ هقیقحلا و  بسحب  تایاغلا  تاوذل  همدـقتم  اهنإف  ءایـشألل  هیرورـضلا  هفیرـشلا  تایاغلا  یف  هدـعاقلا  نایرج  ناکمإ  یلإ  هراشإ  - 1
نم لقع  لک  لوألا و  لقعلا  یف  الوأ  هدـنع  يرجت  هدـعاقلا  نأ  هرکذ  ام  عیمج  نم  صخلت  دـق  رهاظلا و  بسحب  اهنع  هرخأـتم  تناـک 

اـسماخ هیکلفلا و  مارجألا  یف  اعبار  هیلاثملا و  حابـشألا  یف  اثلاث  عاونألا و  بابرأ  یه  یتلا  هیـضرعلا  لوقعلا  یف  ایناث  هیلوطلا و  لوقعلا 
دم ط  هیرورضلا ، هفیرشلا  هیدوجولا  تایاغلا  یف 

هدق س  نیه ، رمألاف  هسفن - هقیرط  یلعف  الإ  یناودلا و  همالعلا  بناج  نم  هصیوعلاب  کشلا  هوقلاب و  ثحبلا  فصو  - 2
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وه ام  نوکی  نأ  زئاجلا  نمف  ریغلا  یلإ  سایقلاب  ناکمإلا  عانتمالا و  نیب  تاذـلاب و  ناـکمإلا  عاـنتمالا و  نیب   (1) اطلخ ناهربلا  مظن  یف 
تاذـلاب نکمملا  نوک  اضیأ  زئاجلا  نم  رم و  امک  ریغلاب  نوکی  ناـکمإلا ال  نـأل  ریغلاـب  ـال  ریغلا  یلإ  ساـیقلاب  اـنکمم  تاذـلاب  عنتمم 

تاذـلاب ال هعنتمم  تناک  نإ  دوجولا و  بجاو  هیلع  اـمم  فرـشأ  ههجف  هیلإ  ساـیقلاب  لـب  هب  ـال  اـنکمم  یتاذـلا  عنتمملا  نوکی  ثیحب 
.اهایإ یعدتسملا  فرشألا  نکمملا  یلإ   (2) سایقلاب اهناکمإ  عنتمی  نکل ال  هلاحم 

لولعملا ناکمإ  ناک  ول  ریخألا  قشلا  لاطبإ  متی  امنإ  هتدام  هتروصب و  ناهربلا  ریرحت  دـعب  لکایهلل  هحرـش  یف  یناودـلا  همـالعلا  لاـق 
نأ قیقحتلا  و  لیحتـسم - بجاولا  ءافتنا  یه  هتلع و  نأ  عم  نکمم  لوـألا  لولعملا  ءاـفتنا  نأـب  صوقنم  وه  و  هلعلا - ناـکمإل  امزلتـسم 

ءافتنا هتلاحتسا و  بجوی  ام  هیف  دجوی  مل  لولعملا  یلإ  رظن  اذإ  هنأ  ینعمب  لولعملا  تاذ  یلإ  ارظن  هلعلا  ناکمإ  مزلتسی  لولعملا  ناکمإ 
.دنسلا هروص  یف  امک  عازنلا  هروص  یف  عونمم  کلذ 

ام انلوق  یلإ  ضیقنلا  سکعب  سکعنی  هنم و  فرشأ  انکمم  سیل  نکمملا  دوجوملا  لبق  ادوجوم  سیل  ام  اذکه  ررقی  نأ  نکمی  لاق و 
الب بجاولا  نم  دجوی  نأ  امإ  هدوجو  ریدقت  یلعف  فرشأ  انکمم  ناک  ول  هنأ  لوألا  نایب  هلبق - دوجوم  وهف  فرشأ  نکمم  وه 

نیب اـمأ  هتاذـل و  هتاذ  یف  هناـکمإل  هیلإ  ساـیقلاب  هتلع  ناـکمإ  نم  دـیزأ  یعدتـسی  ـال  لولعملا  ناـکمإ  نـألف  نیناـکمإلا  نیب  اـمأ  - 1
هعنتمم فرـشألا  ههجلاف  سایقلاب  هناکمإ  عماجی  لب  اهلولعم  یلإ  سایقلاب  اـهعانتما  مزلتـسی  ـال  تاذـلاب  هلعلا  عاـنتما  نـألف  نیعاـنتمالا 

ناکمإلا اهل  نکل  تاذلاب  ناکمإلا  اهل  سیل  تاذلاب و  هعنتمم  یه  اضیأ  فرشألا و  نکمملا  یلإ  سایقلاب  عانتمالا  اهل  سیل  تاذلاب و 
ممعی نأ  نکمأ  ریغلاب  عانتمالا  نم  معأ  سایقلاب  عانتمالا  ناک  امل  كاشلا و  ثحابلا و  دنع  کلذ  لک  فرشألا  نکمملا  یلإ  سایقلاب 
دیرأ هنأ  قحلا  هلوق و  نم  یناودـلا  همالعلا  مالک  رخآ  یف  امک  تاذـلاب - عانتمالا  ریغلاب و  عانتمالا  نیب  ثحاـبلا  معزب  طـلخلا  لمـشل 

هدق س  خلإ ،
هدق س  رخآلا ، یلإ  سایقلاب  هناکمإ  مداصی  تاذلاب ال  امهنم  لک  عانتماف  امهنیب  هقالع  ثیح ال  تاذلاب  نیعنتمملا  یف  امک  - 2
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هلعلا نوک  مزلیف  سخألا  یف  رصحنت  و  هطساوب - وأ  دحاولا  نع  ریثکلا  رودص  مزلیف  هطساو  الب  هنم  سخألا  دوجو  ضرف  دق  هطساو و 
.الاحم هنوک  مزلتسی  هناکمإف  لاحم  وهف  لاحم  دوجو  ریدقت  یلع  هنم  مزلی  ام  نالاحم و  نامزاللا  لولعملا و  نم  سخأ 

عانتمالا دـیرأ  نإ  کلذـک و  وهف  ریغلاب  عانتمالا  لمـشی  اـم   (1) فرـشألا عانتماب  دـیرأ  نإ  هنأ  قحلا  قباـسلا و  رظنلا  لـثم  اـضیأ  هیف  و 
ثاعبنا بسحب  تادوجولل  هعبات  انتقیرط  نم  تملع  امک  تاناکمإلا  نإ  هلح  یف  لوقأ  هظافلأب - هلوق  یهتنارکذ  امک  متی  ـالف  تاذـلاب 
برـضب دوجوملا  للحی  لقعلا  مث  تناک  هیهام  يأ  دوجو  وه  لعافلا  نم  رداصلا  تاذلاب و  لوعجملاف  اهبتارم  نع  هنکمملا  تایهاملا 
تظحول اذإ  ناکمإلاب  هفصتملا  یه  هیهاملا  کلت  رم و  امک  هیهاملاب  یمسملا  وه  یلک  صاخ  ینعم  دوجولا و  هعیبط  یلإ  لیلحتلا  نم 

تادوجولا هلـسلس  عیمج  تادوجوملل و  هعبات  اهتاناکمإ  تایهاملاف و  مدـعلا  دوجولا و ال  رابتعا  ریغ  نم  یه  یه  ثیح  نم  اهتاذ  یف 
ام یلإ  وأ  دوجولا  بجاو  یلإ  دنتـسم  ضرف  اذإ  هدوجو  نوکی  ـال  تاـنکمملا  نم  نکمم  روصتی  ـالف  هرکذ  لـج  بجاولا  یلإ  یهتنی 

مهولا تافزاجم  نم  کلذ  نإف  تاذلاب  هعنتمم  یه  هلع  هدوجو  ناکمإ  یعدتسی  ثیحب  نوکی  نأ  و ال  هیلإ - دنتسی 

هنأ الوأ  هیلع  دریل  هل  ناکمإ  الف  هل  هیهام  الف  دروملا  دـنع  هل  دوجو  ـال  فرـشألا  نکمملا  نأ  دارملا  سیل  لوقن  اـضیأ  هلوق و  یلإ  - 1
رودلا مزلی  هنأ  ایناث  ینهذـلا و  اهدوجو  هیف  یفکی  هنأ  اناکمإ و  اهل  نأ  عم  اقنعلاک  جراخلا  یف  اهل  دوجو  یتلا ال  تانکمملاب  ضوقنم 
هتیهام هناکمإ و  هفرعم  یلع  هفوقوم  هدوجو  هفرعم  ذـئنیح و  هدوجو  هفرعم  یلع  هفوقوم  هتیهام  فرـشألا و  نکمملا  ناکمإ  هفرعم  نأل 

تادوجولل و یه  تایهاملل و  هعباـت  تاـناکمإلا  نأ  دارملا  لـب  دوجولاـب  اـهیلع  مکحی  مل  اـهناکمإ  هتیهاـم و  لـقعلا  فرعی  مل  اـم  ذإ 
دنتـسملا نکمملا  نم  وأ  تاذلاب  بجاولا  نم  مدـعلا  دوجولا و  لوبق  زاوج  ناکمإلا  هل و  روهظ  لب  یتاذـلا  بوجولل  هعبات  تادوجولا 

هفزاجم اذـه  و  تاذـلاب - هعنتمملا  فرـشألا  ههجلا  نم  دوجولل  الباق  نوکی  نأ  مزلی  هنأ  لاحلا  اـنکمم و  فرـشألا  نوکی  فیکف  هیلإ 
هدق س  يرابلا ، کیرش  نع  دوجولا  لبقی  نأ  زئاج  هنأل  دوجولا  نکمم  دیز  لاقی  نأ  لثم  هیفرع و  هیمهو 
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عنتمی نأ  روصتی  فرـشلا  لامکلا و  نم  هبترم  نوکی  نأ  نع  مظاعتی  یلاـعتی و  تاذـلاب  بجاولا  نأ   (1) رخآ قیرط  نم  لوقن  اـضیأ  و 
.فرشأ یلعأ و  هجو  یلع  هیف  ققحتی  نأ  بجی   (2) هیدوجو ههج  هیلعف و  هیثیح  لک  و  هلیضف - لامک و  لک  لب  هیلع 

هیف ال اهنأ  ملعی  ناهربلا  صحفلا و  دـنع  یهف  دوجولا - بجاو  هیلع  ام  قوف  اـهنأ  لـضفلا  فرـشلا و  بتارم  نم  هبترم  تضرف  اـملکف 
یلع انناهرب  نم  ملع  امک  اطیسب  نکی  مل  هیناکمإ  وأ  هیعانتما  ههج  هیف  تدجو  ول  ذإ  تاذلاب - بوجولا  ههج  ریغ  هیف  ههج  ذإ ال  هلاحم 

وه تاذلاب  دوجولا  بجاولا  ذإ  هیلإ - دنتـسی  امیف  وأ  هیف  ادوجوم  نوکی  نأ  بجی  هل  تاذـلاب  نکمم  یعدتـسی  لامک  لکف  دـیحوتلا -
هقحلا هیدحألا  هتاذـف  ءایـشألا  نم  یـش ء  لک  یف  دـجوت  وأ  ضرفت  یتلا  هیدوجولا - تایثیحلا  تاهجلا و  عیمج  نم  دوجولا  بجاولا 

یف هوق  یهانتی  ام ال  ءارو  هنأل  هیهانتم  ریغ  هیقوف  هیهانتم و  ریغ  هیمامت  هیدوجو  هیثیح  عیمج  هیلامک و  ههج  لک  نم  مامتلا  قوف  همات و 
نم هیـسدقلا  لوقعلا  نم  لقعل  بیـصن  اهنم و ال  دـحأل  ظح  یتلا ال  هیبوجولا - هیتاذـلا  هدـشلا  یف  هوق  یهانتی  امب ال  يداجیإلا  ریثأتلا 

بتارم نم  هبترم  روصتی  نأ  نکمی  الف  اهتوبثب  مکحی  اهتابثإ و  یلإ  يدؤی  ناهربلا  امنإ  اهل و  قشعتلا  اهیلإ و  قوشتلا  اهیلع و  عـالطالا 
هدشلا تاهج  نم  ههجب  یهانتاللا  بتارم  نم  هبترم  فرشلا و ال  دجملا و 

عانتما یفن  هدوصقم  تلق  .یلاعت  بجاولا  هیلع  امم  فرـشألا  ههجلا  عانتما  یلع  ناک  ناهربلا  ءاـنب  عاـنتمالا و  یفنی  فیک  تلق  نإ  - 1
جئاوح کلمی  يذـلا  دمـصلا  ینغملا و  ینغلا  هنأل  یلاـعت  هنع  دروملا  هلوقی  اـمک  ضورفم  ـال  یعقاو  نکمم  اهیعدتـسی  هیلاـمک  ههج 

ههج هیـصوصخ و  تعدتـسا  اهنأ  هیناکمإ  هیهام  ضرف  دروملاف  خلإ  تاذـلاب  نکمم  یعدتـسی  لامک  لکف  هر  هلوق  هب  يدانی  نیلئاسلا 
تفقو اذإف  هیلع  عنتمت  امنإ  ضرفی  هیلامک  ههج  لک  لوقی  رخآ  قیرطب  شحاف و  لاحم  اذـه  هیف و  تسیل  اـهنأ  بجاولا و  یف  فرـشأ 

هرس سدق  س  هریغ ، وه ال  وهف  هل  ایناث  تضرف  املک  هنم  متأ  يذلا ال  دوجولا - فرص  مهلوق  لثم  بوجولاب  هیف  یهف  رظنلا 
هرس سدق  س  تابثإلا ، وه  بلسلا و  بلس  یلإ  عجرت  هیلع و  هعنتمم  اهنإف  صئاقنلا  دودحلا و  هیمدعلا و  تاهجلا  نع  زارتحا  - 2
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بوجولاب فرشأ  یلعأ و  هجو  یلع  هتاذ  یف  اهققحت  اهتوبث و  نوکی  وأ ال  هقحلا  هطیـسبلا  هتاذ  یف  هققحتم  نوکت  هدملا ال  هدعلا و  و 
.هیلوألا هیتاذلا  هرورضلا  هجو  یلع  الإ  سیل  یلاعت  هتاذ  یلإ  اهتبسن  هیدوجولا - تایثیحلا  عیمج  نأ  نم  رم  امل  یتاذلا 

ریغلا و ال یلإ  سایقلاب  ناکمإلا  تاذـلاب و  ناکمإلا  نیب  طلخ  روکذـملا  ناـهربلا  عنـص  یف  سیل  هنأ  فشکنا  دـقف  اذـه  حـضتا  اذإ  و 
حیحصب سیل  قیقدتلا  قیقحتلاب و  روهشملا  لضافلا  اذه  هرکذ  يذلا  مث  اذه  ریغلا  یلإ  سایقلاب  عانتمالا  تاذلاب و  عانتمالا  نیب  هابتـشا 

مدعل همازلتـسا  لوألا و  لولعملا  مدـع  ناکمإب  الاحم - مزلتـسی  نکمملا ال  مهلوق  یلع  روهـشملا  یف  دری  يذـلا  لاکـشإلا  هسفن و  یف 
هبـسن هیتاذ و  هقالع  امهنیب  نوکی  نیئیـش ال  نیب  روصتی  اـمنإ  ریغلا  یلإ  ساـیقلاب  صاـخلا  ناـکمإلا  نإـف  هرکذ  اـمب  عفدـی  ـال  بجاولا 
بوجو لولعملل  اـهیلإ و  هجاـیتحال  اـهلولعم  یلإ  ساـیقلاب  بوجو  هلعللف  هقـالعلا  هذـه  اـمهنیب  ناذـللا  اـمأ  هیلوـلعم و  هیلع و  هیباـجیإ 

.هروص امب  حدقنم  روکذملا  ناهربلا  هررق و ال  امب  عفدنم  ریغ  روهشملا  لاکشإلاف  هایإ  اهئاضتقال  هتلع  یلإ  سایقلاب 

امأ بوجولا و  عابتتسالا و  قیرط  یلع  دوجولا  نم  اوحن  الإ  سیل  لولعملا  نأ  نم  انتقیرطل  اقفاوم  انم  هنایب  رم  دقف  لاکـشإلا  لح  امأ  و 
مزلتـسی اهناکمإف ال  امدـع  ادوجو و ال  هلعلا  نیب  هیهاملا و  نیب  طابترا  هقالع و ال  اهتاذ و ال  یف  هذوخأملا  هیهاملا  لاـح  وهف  ناـکمإلا 

امک لطاب  کلذ  اهب و  هلوعجم  هطبترم  یه - ثیح  نم  تناکل  هلع  اهتاذـب  اـهتاذ  یف  تمزلتـسا  ول  ذإ  اهمدـع  هلعلا و  دوجو  نم  اـئیش 
وه قحلا و  مویقلاب  مایقلا  تاذـلاب و  بجاولاب  بوجولا  هیثیح  ـالإ  هیثیح  هل  سیلف  هب  هدـحتم  یه  يذـلا  دوجولا  یلإ  رظنلا  اـمأ  قبس و 
یف دوجوم  دوجولا  نأ  رم  امل  اعیمج - اقاقتشا  هاطاوم و  نیضیقنلا  ضرف  هنأل  دوجواللا  ضرف  هیف  نکمی  ریغ و ال  یقلعتلا ال  بوجولا 
یف وه  لب  هسفن  یف  نکمم  ریغ  وه  بجاولا  مدعل  لوألا  لولعملا  مدع  ینعأ  لاحملل  مزلتـسملا  لاحملل و  مزلتـسم  ریغ  نکمملاف  هتاذ 

.نطفتف  (1) هیلاحملا ریغ  هیف  ههج  تاذلاب و ال  لاحملا  وه  يذلا  ریغلاب - لاحم  هسفن 

یتاذلا بوجولا  ههج  هیف  تناک  ول  و  لاحم - وه  مدعلا و  دوجولا و  یلإ  هتبسن  توتسال  مدع  وه  ناکمإلا و  ههج  هیف  تناک  ول  ذإ  - 1
نم يریغلا  یتاذـلا و  عمتجال  یتاذـلا  عانتمالا  ههج  هیف  تناک  ول  و  لاـحم - اـضیأ  وه  يریغلا و  عاـنتمالا  یتاذـلا و  بوجولا  عمتجـال 
الک نأ  کلذب  نیبت  دق  .ریغلاب و  بجاولا  دوجولا  یف  ءاج  نایبلا  ریظن  اذـه و  تاهجلا  ثحبم  یف  هتلاحتـسا  نایب  مدـقت  دـق  عانتمالا و 

عمتجت هیهاملا  یه  هیریغ  هیـسفن و  ناتهج  هیف  عمتجت  يذـلا  نأ  و  ریغلاب - ابجاو  وأ  تاذـلاب  ابجاو  نوکی  نأ  امإ  مدـعلا  دوجولا و  نم 
دم ط  ریغلاب ، عانتمالا  وأ  بوجولا  عم  یتاذلا  ناکمإلا  اهیف 
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يرون لالحنا  يرکف و  لاکشإ 

هیرونلا هقیقح  یف  هقفتم  هضحم  راونأ  لوقعلا  نأ  وه  فرـشألا  ناکمإ  هدـعاق  یلع  لضعم  لاکـشإ  نامزلا  فلاس  یف  اـنل  عقو  دـق  هنأ 
اندـنع یه  نییقارـشإلا و  سرفلا و  ءامکح  هقیرط  یلع  هیرونلا  هیهاملا  کلت  لصأ  یف  فعـضلا - هدـشلا و  بسحب  هتواـفتم  هطیـسبلا 

فعـضلا هدشلاب و  هتوافتم  هیجراخ  هطیـسب  هقیقح  یه  قلطملا و  دوجولا  هعیبط  یف  هقفتم  یجراخ  مدعب  هبوشم  ریغ  هفرـص  تادوجو 
.ارارم رم  امک 

راونألا و رون  نیب  اذک  هیاهن و  الب  دارفأ  هیلولعملا  هیلعلا و  یتلـسلس  یف  نیعقاو  نینثا  لک  نیب  دـجوی  نأ  نیجهنملا  نم  لک  یلع  مزلیف 
تادوجولا هفرـصلا و  راونألا  رئاـس  نیب  یلاـعت و  هنیب  هیدوجولا  هیرونلا  كارتشـال  هیاـهن  ـالب  داـحآ  دـجوی  نأ  بجی  لوـألا  لولعملا 

هدودـعم ریغ  بتارم  لب  يرخأ  هبترم  اهنم  دـشأ  وه  اـم  نیب  اـهنیب و   (1) روصتی الإ و  هدـشلا  نم  هبترم  نم  اـم  هنـأل  کـلذ  هضحملا و 
هدوجوم نوکتف  اهدوجو  ققحتب  همکاح  اهیف  هیراج  فرـشألا  ناکمإ  هدعاقف  اهقوف  امم  فعـضأ  هبترملا و  کلت  نم  دشأ  یه  نوکی 

لقع و لقع و  لک  نیب  نوکیف  هل  هیاهن  ام ال  یلإ  اذکه  نیفرطلا و  نم  لک  نیب  اهنیب و  هبترم  دوجوب  مکحت  يرجت و  اذک  هلاحم و  ال 
كانه مزلی  لب  نیرـصاح  نیب  روصحم  اهنأ  یلع  عنتمم  وه  اـیتاذ و  اـبترت  هبترتم  هعمتجم  هیهاـنتم  ریغ  راونأ  لوقع و  دوجو  رون  رون و 

.هیهانتم ریغ  لسالس  دوجو 

، یلعأ اهتحت  ام  یتلا  هبسنلاب  نودأ و  اهقوف  ام  یلإ  هبسنلاب  اهنم  لک  یتلا  هیبسنلا  رومألا  نم  هسخلا  فرـشلا و  نأ  ققح  دق  امیـس و  - 1
هرس سدق  س 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 288 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
http://www.ghaemiyeh.com


255 ص :

طارـص یلإ  یبر  یناده  یبلق و  هللا  رون  نأ  یلإ  هلح  یلع  دحأ  ردق  ام  رـصعلا و  ءالـضف  نم  ریثک  یلع  هتـضرع  امم  لاکـشإلا  اذـه  و 
توکلملا و نئازخ  حاتفم  سفنلا  هفرعم  نإف  یسفن  هفرعم  حاتفمب  ضرألا - تاوامـسلا و  توکلم  باب  یتریـصب  یلع  حتف  میقتـسم و 

دنع یمـسی  راخب  وأ  غامد  وأ  بلقک  ءاضعألا  نم  وضع  دسج و ال  اهیف  لخدی  هفرـص ال  هینإ  اهتدـجوف  یـسفن  یلإ  ترظن  ینأ  کلذ 
امک ادـبأ  یتاذ  نع  برغت  یتاذ ال  یتاذ و  نع  بیغی  اهعیمج  نأل  هیلقع  هیهام  ینهذ و ال  رمأ  اهیف  لخدـی  اضیأ  حورلاب و ال  ءاـبطألا 

هبترم نیعم و  دح  یف  هدودحم  ریغ  یتینإ  یتاذ و  تدجو  مث  هعقاولا  یف  نیئاشملل  ملعملا  فوسلیفلا  نع  تاحیولتلا  بحاص  هدافتسا 
كردت اذک  اهتاذب و  هلیختملا  روصلا  لیختت  اهتاذب و  هلوقعملا  ءایـشألا  لقعت  اهتطاسب  اهتدحو و  عم  اهتیأر  لب  اهادعتی  هصوصخم ال 

نأ هناونع  تالآلاب  اهریغ  كردـت  اهتاذـب و  تالوقعملا  كردـت  سفنلا  نأ  راظنلا  نم  ریثک  همهوت  امک  ـال  اهتاذـب  هسوسحملا  روصلا 
.نالطبلا هفاخسلا و  هیاغ  یف  اذه  سفنلا و  سفنلا ال  هلآ  یه  تاسوسحملا  تالیختملل و  تاذلاب  كردملا 

هوق هوقلا  هیعیبط و ال  هلآ  هلآلا  نکی  مل  الإ  و  هلاحم - اهکردی ال  نأ  دـب  سوسحم ال  یئزج  رمأ  یف  هیئزجلا  هلآلل  لمعتـسملا  فیک و 
هزیوجت امهریغ و  نذألا و  رـصبلاک و  انئاضعأ  نم  اوضع  هدسج  هسفن و  هتدام و  هتوقب و  راص  هنأ  الإ  تاذلا  نیابم  اناویح  لب  هیناسفن 
سفنلا یه  عیمجلا  یف  تاذلاب  كردملا  تاکاردإلا و  ثودحل  تاصصخم  اهتالامعتـسا  تالآلا  هذه  معن  هیلقعلا  هزیرغلا  نع  جورخ 

.سفنلا ملع  ثحابم  یف  حاضیإلا  یف  هدایز  کل  فشکنیس  امک 

ملاع یف  ماقم  اهلف  سحلا  هعیبط و  دـح  یلإ  لقعلا - دـح  نم  هیتاذ  تاجرد  اهل  اهتیوه  اهدوجو و  هدـحو  عم  هیناـسنإلا  سفنلا  نذإـف 
افعض و هوق و  تاجردلا  توافتم  اضیأ  هثالثلا  تاماقملا  هذه  نم  دحاو  لک  هعیبطلا و  ملاع  یف  ماقم  لاثملا و  ملاع  یف  ماقم  لقعلا و 

لایخ نم  رونأ  يوقأ و  لایخ  اذک  عمسلا و  نم  يوقأ  رصبلاک  سحلا  باب  یف  رخآ  سح  نم  دشأ  يوقأ  نوکی  سحف  اصقن  الامک و 
هعیفر تاـماقملا  هریثک  اهتدـحو  هفارـص  عم  یهف  لـقعتلا  باـب  یف  رخآ  لـقع  نم  حـضوأ  فرـشأ و  لـقع  لـیثمتلا و  باـب  یف  رخآ 

اهلاح سفنلا  تناک  اذإف  تاجردلا 
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هیهانتم ریغ  دودح  بتارم و  اهیف  هیوطنملا  هعیمجلا  هتدحو  یف  لقع  لک  لاح  سایقلا  اذـه  یلعف  لاحلا  اذـهب  یلوأ  لوقعلاف  کلذـک 
یلعأ هیلی  ام  وه  اهـصقنأ  اهاندأ و  هقوف و  وه  ام  بتارم  نودأ  یلی  ام  وه  اهدـشأ  اهالعأ و   (1) یلامجإ دحاو  دوجوب  هدوجوم  هیضرف 

نم اهلک  اضرع  الوط و  اهتاقبط  توافت  یلع  هسداقلا  لوقعلاف  قحلا  نع  تلأس  نإ  عادـبإلا و  هلـسلس  یف  هولتی  هتحت و  وه  ام  بتارم -
اهراثآ ددعت  لجأل  اهددعت  امأ  ِشْرَْعلا و  وُذ  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر  هناحبـس  هنأل  هیرونلا  تاقدارـسلا  هیدمـصلا و  نوئـشلا  هیهلإلا و  بتارملا 

تاهجلا هرثک  کلذ  بجوی  امنإ  لب  دوجولا  یف  اهتدحو  یف  حدقی  کلذف ال  تابکرملا - طئاسبلا و  عاونأ  نم  اهریغ  كالفألا و  نم 
سخألاب عئابطلا و  نم  فرـشألا  فرـشألاب  لعفتف  صقنلا  لامکلا و  وندـلا و  ولعلا و  فعـضلا و  هدـشلا و  رابتعاب  اـهیف - تاـیثیحلا  و 

اهولعی ام  یلفسلا و  ضرألاک  اهنم  لفـسألا  یندألاب  هولتی و  ام  یلعألا و  کلفلاک  مارجألا  تاقبط  نم  یلعألا  یلعألاب  اهنم و  سخألا 
انمقأ و  للملا - لهأ  عیمج  هیلع  قفتا  امک  اعیمج  هللا  يوس  ام  ریغت  ملاعلا و  ثودـح  یفاـنی  یلاـعت  هللا  ءاـقبب  اـهماود  اهمدـق و  اذـک  و 

.حاضیإ دشأ  دعب  امیف  اضیأ  هحضونس  امک  لدجلا  نع  یلاخلا  عطاقلا  ناهربلا 

هیهلإلا نوئشلا  هیدحألا و  مزاول  نم  اهتاذ  ثیح  نم  اهنأ  ارارم  هیلإ  انرشأ  امل  کلذ  و 

دوجومل الثم  رـشع  بتارم  لب  اهبیترت  اهعامتجا و  نع  الـضف  هیهانتم  ریغ  اهنوک  نع  الـضف  هیهانتم  هدوصقم  داحآ  ددـعت و ال  الف  - 1
باوجلا لاؤسلا و  اذه  ریظن  متألا و  هروهظ  لب  مظعألا  هللا  رهظم  و  هللا - هردق  هللا و  ملع  هنأ  امک  لکلا  لقع  وه  ضحم  قرافم  دـحاو 

- هروص هروص و  نیب  خزرب  نوکی  نأ  دـب  تابالقنالا ال  یف  داوملا و  تایقرت  یف  نأ  یه  هر  فنـصملا  اهب  لوقی  يرخأ  هلأسم  یف  اـم 
ناویحلا و نیب  تاخوسملاک  و  ناویحلا - تابنلا و  نیب  جنفـسإلاک  تابنلا و  داـمجلا و  نیب  بلحطلاـک  ءاوهلا و  ءاـملا و  نیب  راـخبلاک 

لاؤسلا دریف  یعیبطلا  ندبلا  يراخبلا و  حورلا  نیب  لدتعملا  مدلا  و  يراخبلا - حورلا  يرمألا و  حورلا  نیب  هیلاثملا  هروصلاک  ناسنإلا و 
بتارملا هذـه  نأ  باوجلا  ارج و  مله  فرطلا و  خزربلا و  کلذ  نیب  رخآ  اخزرب  کلذ  ءاعدتـسال  هیهانتم  ریغ  رومأ  خزارب و  مزلی  هنأ 

س بتارم ، وذ  دـحاو  یـش ء  لکلا  و  رخآلا - نع  اهنم  دـحاو  لک  فارطـألاک  فارطـألا  نع  هلوصفم  ریغ  خزاربلا  هدـحاو و  هلـصتم 
هرس سدق 
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یهف دیدج  قلخ  نم  دـیدجتلا  جـیردتلا و  یلع  اهنع  ردـصی  ام  یلإ  اهتبـسن  ثیح  نم  امأ  هرون و  تایلجت  یلاعت و  ههجو  عماول  یه  و 
اذه هیفیک  نکل  اهددجتب  ددجتی  هلاحم  الف  هل  هلع  یه  ام  ههج  نم  دوجولا  یف  لولعملا  عم  هلعلا  نأل  هددـجتم  ههجلا  هذـه  نم  هثداح 
نم یلع  لهـسی  راظنلا و  رثکأ  یلع  هکاردإ  بعـصی  امم  تاذلا  تباثلاب  ریغتملا  طابترا  وحن  تاذـلا و  هتباثلا  هلعلا  بناج  نم  ددـجتلا 

.راصبألا يوذ  نم  هل  قفو 

هیقرشم هرصبت 

ریغ لاـمکلا و  یف  هدـشلا  یهاـنتم  ریغ  هنـأل  فرـشلا - یف  هیاـغلا  وه  دوجولا و  بجاو  امهادـحإ  نیتیـشاح  قلطملا  دوـجولل  نأ  ملعا 
یهاـنتم ریغ  لاـمکلا و  نع  روصقلا  هیهاـنتم  ریغ  اـهنأل  هسخلا  یف  هیاـغلا  یه  یلوـألا و  یلویهلا  يرخـألا  لـعفلا و  یف  هوقلا  یهاـنتم 

یف دوجولا  عفتری  مل  اذک  و  هبترتملا - طساوألا  عیمج  یلع  رورملا  هل  عقی  مل  ام  اهیلإ  دوجولا  لزنتی  لاعفنالا و ال  یف  هوقلا  ناکمإلا و 
بیترتلا یلع  یلاعت  هللا  نیب  اـهنیب و  هطـسوتملا  دودـحلا  عیمج  یلع  رورملا - هل  عقی  مل  اـم  یلاـعت  هللا  یلإ  برقتلا  یلإ  تالامکتـسالا 

.يدوعصلا

امک هنأ  نیبت  رهظ و  هللا  ءاش  نإ  حاضیإ  هدایز  اقحال  اضیأ - کل  حضتیس  اقباس و  هیلإ  انرـشأ  امک  ناهربلاب  همدقملا  هذه  تررقت  اذإف 
ناکمإ هدعاق  اهیمـسن  نأ  انل  يرخأ  هدعاقب  اهنم  ریثک  تابثإ  نکمی  فرـشألا  ناکمإ  هدـعاقب  هطـسوتملا - تادوجوملا  تابثإ  نکمی 

.عضاوملا نم  ریثک  یف  ایجولوثأ  باتک  یف  هفسالفلا  ملعم  هیلإ  راشأ  ام  بسح  اهانلمعتسا  دق  سخألا و 

نأ تبث  تاقرافملا  ملاع  یف   (1) هیلاثم هروص  ایلقع و  اربدم  اهنم  لکل  نأ  تبث  نأ  دـعب  رـصانعلا  طئاسب  نم  اهریغ  ضرألا و  نأ  اهنم 
هایح اضیأ  اهل  هیتابن و  اسفن  اهل 

کلت یلإ  اهلوصو  نوکی  الئل  اسفن  سخألا  ناکمإ  هدـعاقب  اهل  تبثیف  اهریغ  فرـشألا و  ناکمإ  هدـعاقب  هیلوزنلا  هلـسلسلا  یف  يأ  - 1
دارملا لقعلا و  وه  يذلا  فرشألا  نکمملا  لبق  دوعـصلا  یف  سخألا  نکمملا  دوجو  بجیف  هرفطلاک  یلقعلا  ربدملا  يأ  هیلقعلا  هیاغلا 

هیناسفنلا و هایحلاب  تابکرملل و  هیتابنلا  هوقلا  نأ  مولعم  ذإ  اهب  ههیبشلا  یه  ام  هیتاـبنلا  هوقلاـب  اـهل و  هیلاـثملا  روصلا  طـئاسبلل  سفنلاـب 
هیناویحلا هملکلا  هیتابنلا و  هملکلا  اهیلع  قلطأ  لوألا  ملعملا  روعشلا و  ملعلا و  نیع  اهنأ  ناویحلا و  یهل  هرخآلا  رادلا  نأ  هیلایخلا  هوقلا 

لثمف سخألا  ناکمإ  هدعاق  نم  هیلج  عورف  هیقافتا و  رومأ  تابثإ  امأ  هقیقد و  عورف  هیأر و  یلع  هقح  رومأ  تابثإ  دارأ  هر  فنصملا  و 
اذإ اذـک  هنود و  ام  یلإ  هبـسنلاب  لک  یف  اذـک  اهنم و  نودأ  سخأ و  اهنأل  يرخأ  رعاشم  هل  نأ  انملع  هرـصاب  ناویحل  نأ  انملع  اذإ  اـنأ 

کلت و لبق  هلماع  هل  نأ  اندـقتعا  هیقوش  هل  نأ  اندـقتعا  وأ  هکردـملا  کلت  لبق  هکرحم  هل  نأ  هدـعاقلاب  انعذأ  هکردـم  هل  نأ  اندـقتعا 
هرس سدق  س  هرئاظن ، هیلع  سق 
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.(1) خزربلا ملاع  یف  هدوجوم  هیلایخ  هوق  هیناسفن و 

.ضارعألا لیبق  نم  وه  يذلا  ریدتسملا - لیملا  لبق  هیناویحلا و  سفنلا  دعب  هکرحلل  هرشابم  هینامسج  نأ  اهنم  و 

هیتابنلا سفنلا  مادختـساب  هداملل  هلوازملا  یه  و  هیجازملا - هیفیکلا  ظـفح  بیکرتلا و  ظـفح  اـهنأش  هیرهوج  هعیبط  تاـبنلل  نأ  اـهنم  و 
کلذ ریغ  یلإ  هل  هوق  یه  ام  دوجول  نیابم  ریغ  اهدوجو  نأ  ـالإ  رهاوج  لـب   (2) روهـشملا وه  امک  اضارعأ  يوقلا  هذه  تسیل  اهایإ و 

هللا ءاش  نإ  هلهأ  نم  تنک  نإ  اهیلع  روثعلا  کل  عقیس  یتلا  عضاوملا  نم 

لوصفلا هذه  یف  هانلصأ  ام  هرمث  لوصألا و  نم  هانمدق  ام  هجیتن  یف  ( 8  ) لصفلا

هراشا

بترتی ردـصی و  ام  لوأف  هصیقن  مدـع و  بوش  هیف  قرطتی  ثیحب ال  بوجولا  هیلعفلا و  لامکلا و  هیاغ  یف  هؤاـیربک  تلج  هتاذ  لوقنف 
نود لوقعلا  سنج  نم  کلذ  نوکی  نأ  بجیف  صقن  مدـع و  بوش  نع  وفـصی  ـال  یتلا  تادوجوملا - فرـشأ  نوکی  نأ  بجی  هیلع 

نأل کلذ  اهنود و  امع  الضف  سوفنلا 

.مدعلا نم  نابرض  اهیف  بیش  دق  سوفن  یه  امب  سوفنلا 

ینهذلا یلیلحتلا  مدعلا  امهدحأ 

للحی ثیح  یلقعلا  لیلحتلا  فرظ  یف  الإ  اینهذ  ایجراخ و ال  ابیکرت  بجوی  الف  دوجولا  یف  جـمدنم  هنأل  جراخلا  یف  هل  نیع  يذـلا ال 
لک لقعلا 

هرس سدق  س  هیقافتالا ، عورفلا  نم  اذه  - 1
هرس سدق  س  رمألا ، ملاع  نم  بیرق  یه  یتلا  اهسفن  بسانت  ذإ ال  - 2
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رابتعا ریغ  رابتعا  هداـیز  هیفف  دوجولا  نم  نیعم  دـحب  ادودـحم  هنوک  یلإ  دوجولا و  لـصأ  هعیبط  یلإ  هیدمـصلا  هقیقحلا  نود  دوجوم 
هملظ و رون و  رـش و  ریخ و  صقن و  لاـمک و  مدـع و  دوجو و  نم  هقیقحلا  جودزم  رمأ  اـهنأک  اهتاذـف  دوجو  وـه  اـمب  دوـجولا  هعیبـط 

تحت هروهقم  هتملظ  لامکلا و  یف  جمدنم  هصقن  ریخلاب و  هرـش  دوجولاب و  لحمـضم  همدـع  نأ  الإ  هیوه  هیهام و  ناکمإ و  بوجو و 
صقن و هیرـش و ال  مدـع و ال  رمألا  سفن  یف  هل  سیلف  هیدوجولا  هیوهلا  نیع  یف  هتیهام  بوجولا و  یف  يوطم  هناکمإ  رونلا و  قورش 

.هینهذلا تارابتعالا  نم  رابتعا  یف  لب  هیهام  ناکمإ و ال  هملظ و ال  ال 

بیکرتلل مزلتسملا  یعقاولا  مدعلا  وه  امهیناث  و 

لعفلاب یش ء  رظتنملا و  اهلامک  وه  هوقلاب و  یش ء  اهیف  ادبأ  سفنلا  نإف  لعفلا  هوقلا و  ینعأ  دوجولا  مدعلا و  نم  یـشلا ء  یف  جراخلا 
یه نوکی  نأ  حصی  الف  مدـعلا  نم  ناعون  اهیفف  اسفن  القع ال  تناک  هرظتنم  هلاح  بقرتم و ال  لامک  اهل  نکی  مل  ول  ذإ  اهدوجو  وه  و 

روصلا عئابطلا و  سنج  نم  نوکی  نأ  اضیأ  حـصی  لوـألا و ال  هجرد  دـعب  تاجردـلا  فرـشأ  دـحاولا و  قحلا  نم  تاروطفملا  برقأ 
یف ناروکذملا  ناهجولا  هجوأ  هثالث  نم  مدعلا  لوخد  اهیفف  اعیمج  لعفلا  هقیقحلا و  یف  هیراقتفا  هنراقم  اهتنراقم  نأل  داوملل  هنراقملا 
هدام یه  اهنع  یناثلا  مدعلا  اهدوجو و  هوق  وه  لوألا  مدعلا  اهمدعل و  ببـس  دوجولا  اهدوجول و  ببـس  مدعلا  نأ  ثلاثلا  هجولا  سفنلا 

(2) تاذلاب رخأت  اهنع  یناثلا  رخأت  عبطلاب و  مدقت   (1) اهیلع لوألا  مدقت  اهنوکت و 

یه هعیبطلاب و  ناـفاحلا  نامدـعلا  و  هداـملا - دوجول  لـعافلا  هکیرـش  هروصلا  نوک  هروصلا و  صخـشتل  اببـس  هداـملا  نوک  دـیری  - 1
هلظ دم  ط  هقحاللا ، هیلعفلا  هقباسلا و  هوقلا  امه  رهوجلا  هکرحتم 

نوکت یتح  هماتلا  هصقانلا ال  هلعلا  مدـقت  هداملا - یلع  هروصلا  مدـقت  نإ  ثیح  عبطلاب  اضیأ  هنأ  عم  تاذـلاب  رخأتلا  اذـه  ناک  امنإ  - 2
یلع هوقلا  مدـقت  نأل  توافتلاب  امهنأ  الإ  هصقانلا  هلعلا  مدـقت  امهالک  ذإ  نیعـضوملا - یف  عبطلاب  ناک  نإ  هنـأل و  هیلعلاـب  يأ  تاذـلاب 

فالخب هل - دعتـسملا  هیلعف  عماجی  دادعتـسالا ال  ذإ  ناعمتجی  ثیح ال  ینامزلا  مدقتلاک  وه  هل و  دـعملا  یلع  دـعملا  مدـقتک  ثداحلا 
تناک امنإ  دـعب و  عم و  لبق و  نوکت  اهنأل  اهعماجت  هداملا  اهل و  صقان  لعاف  یه  لعافلا و  هکیرـش  اـهنإف  هداـملا  یلع  هروصلا  مدـقت 

هرس سدق  س  یشب ء ، تسیل  یشلا ء  هوق  یه  امب  یشلا ء  هوق  یشلا ء و  هوق  اهنأل  امدع  هداملا 
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ینعأ اـهنأ  هعیبـطلا  سفنلا و  نیب   (2) قرفلا و  ءاـقب - ادوجو و  لوصحلا  هیجیردـت  اـهنأل   (1) نیمدـعلاب هفوفحم  نیح  لک  یف  اهتاذـف 
هیقاب هیلقع  هیدرجت  امهادحإ  ناتیثیح  هیـصخشلا  اهتاذ  یف  اهلف  هیقلعتلا  هیوهلا  هددجتم  هیتاذلا  هقیقحلا  هرمتـسم  هیکلفلا  هیلکلا  سفنلا 
لکل ناک  نإ  هیـصخشلا و  اـهتاذ  یف  هددـجتملا  هیقلعتلا - هیوهلا   (3) نیع یه  امنإف  هعیبطلا  امأ  هلدـبتم و  هیریبدـت  هیقیلعت  يرخـألا  و 

هروصلا نأ  رهاظ  يرونلا و  ربدـملا  کلذ  نع  یلویهلا  یف  اهقارغتـسا  ههج  نم  هجراخ  اهنکل  اـهب  هیاـنع  وذ  یلقع  ببـس  هیعون  هعیبط 
روصقلل مزاللا   (4) متألا لامکلا  مدـع  اهلوأ  مادـعألا  کلت  رداوصلا و  لوأ  نوکی  نأ  نکمی  اـهیف ال  مادـعألا  فعاـضتل  هیرادـقملا 

دح لک  یف  هتاذ  نع  هتاذ  هبیغ  عبارلا  نامز و  تقو و  لک  یف  هتاذ  نع  هتاذ  دقف  ثلاثلا  رظتنملا و  لامکلا  دـقف  وه  یناثلا  یناکمإلا و 
.ضحملا يدادعتسالا  ناکمإلا  هفرصلا و  هوقلا  یهف  یلوألا  یلویهلا  امأ  ناکم و  و 

تانئاکلل  (5) هثالثلا بابسألا  دحأ  وه  يذلا  مدعلا  نیب  اهنیب و  قرفلا  لیق  و 

امهعبنم یتآلا  یضاملا و  نیمدعلا  نأل  اذکه  لاق  نکل  هداملا  هوقلا و  امه  نیمدعلا و  هبوحصم  اهتاذف  لاقی  نأ  عیرفتلا  یف  رهاظلا  - 1
هرس سدق  س  هداملا ، هوقلا و 

هفالخب تاذلا  لعفلا ال  رابتعاب  سفنلا  یف  بوشلا  نأب  تانراقملا  یف  امک  سفنلاب  یتآلا  یـضاملا و  نیمدـعلا  بوش  مدـعل  رذـع  - 2
هرس سدق  س  تانراقملا ، یف 

هلظ دم  ط  سفنلا ، نیب  اهنیب و  هکرتشم  اهنکل  هیطسوتلا  اهتاکرح  یلإ  رظنلاب  هتباث  تناک  نإ  یه و  و  - 3
رکذی مل  امنإ  اذه و  فالخب  یـشلا ء  هیهام  نع  مدعلا  دوجولا و  هرورـض  بلـس  کلذ  نأل  یـضم  يذلا  یلیلحتلا  مدعلا  ریغ  اذه  - 4
نطفلا مهف  یلع  ادامتعا  لایس  عبطلا  نأ  عم  كانه  هرکذی  ملف  ینالیـسلا  يدامتلا  مزال  وه  يذلا  مدعلا  هلثم  انه و  کلذ  كانه و  اذه 

س تاذـلاب ، داعبألل  لباقلا  اهنأل  هیرادـقملا  هروصلاب  صوصخم  وهف  عبارلا  ینعأ  یناکملا  ددـمتلل  مزـاللا  مدـعلا  اـمأ  ءازجـألا و  یف 
هرس سدق 

مل نئاکلا  یف  هالول  يذلا  قباسلا  دادعتسالا  مهدارم  يدابملا و  نم  مدعلا  نأ  مهضعب  هرابع  هثالثلا و  سوءرلاب  اهنع  وطسرأ  ربع  و  - 5
هرس سدق  س  اثداح ، انئاک  نئاکلا  نکی 
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همودـعم تاذـلاب  هدوجوم  یلویهلا  و  ضرعلاـب - دوجوم  تاذـلاب  مودـعم  مدـعلا  نأ  یلویهلا  هروصلا و  اـمه  نیرخـآلا و  نیببـسلا  عم 
.ضرعلاب

هنکل ضرعلاب   (1) قباسلا هئزج  دوجو  عم  ادحتم  ناک  نإ  تاذلا و  هیوهلا و  ددـجتملا  ثداحلل  قباسلا  مدـعلا  نأ  مالکلا  اذـه  ینعم  و 
هوق اهنکل  هعم  هدحتم  هب  هلمکتـسم  اهنأل  تاذلاب  ثداحلا  اذه  دوجوب  هدوجوم  اهنإف  یلویهلا  امأ  ثداحلا و  ءزجلا  اذهل  مدع  تاذـلاب 

تاذلاب هدوجوم  یهف  لعفلاب  هب  تروصت  ام  یلإ  سایقلاب  هوق  تسیل  عبتلاب و  تاددجتملا  نم  هدعب  ام  یلإ  سایقلاب  هیمدع  هیدادعتـسا 
هوق اهنإ  ثیح  نم  یهف  لعفلاب  دوجوم  یـشل ء  هوق  نوکت  نأ  دب و  لعفلاب ال  دعب  دـجوی  مل  یـش ء  یلع  هوقلا  نإف  ضرعلاب  همودـعم 

.هب وأ  هل  وأ  هنم  هدوجوم  یشلاب ء  هوق  وأ  یشلل ء  هوق  وأ  یشلا ء(2)  نم  هوق  اهنإ  ثیح  نم  همودعم و  یشلا ء  یلع 

نع یلویهلا  نم  عوضوملا  نع  ارخأت  دـشأ  وه  هروصلا و  نع  یلویهلا  رخأـتک  عوضوملا  دوجو  نع  رخأـتم  هرورـضلابف  ضرعلا  اـمأ  و 
لوأ نوکی  الف  هجو  لک  نم  هعوضوم  نع  رخأـتم  هنإـف  ضرعلا  فـالخب  هروصلا  یلع  مدـقتلا  نم  ابرـض  اـهل  نأ  تملع  اـمل  هروصلا 
یتلا هثداحلا  وأ  همیدقلا  هدارإلاک  هثداح  وأ  همیدـق  هدـئاز  هفـص  وأ  هب  مئاق  ضرع  هرکذ  لج  يرابلل  سیل  نأ  تملع  دـق  رداوصلا و 
دعب دـجوی  ام  لوأ  نذإف  یلاعت  هتاذ  هعوضوم  ضرع  یلاعت  هنع  تادوجوملا  لوأ  نأ  مهوتم  مهوتی  یتح  هیمارکلا  هرعاـشألا و  اـهتبثأ 

یلویهلا نم   (3) دوجولا ءافتنال  اضحم  القع  الإ  نوکی  الف  اعیمج  لعفلا  تاذلا و  لقتـسم  دحاو  دوجوم  هجو  لک  نم  هیدحألا  تاذلا 
.سفنلا نم  لعفلا  یف  ضرعلا و  هروصلا و  نم  تاذلا  یف  لالقتسالا  مسجلا و  نم  هدحولا  و 

هرس سدق  س  اهدادعتسال ، هلماحلا  هروصلا و  لبق  هدوجوملا  هتدام  وه  و  - 1
نإف هیونملا  هیعونلا  هروصلاک  یـشلاب ء  هوق  وأ  هفطنلا - مسجک  یـشلل ء  هوق  وأ  اهقح  اهیف و  اهنم و  هوقلا  نإف  الثم  هفطنلا  یلویهک  - 2

وه دادعتسالا و  صصختی  مل  هالول  هل و  دعتسملاب  دعتسملل  صصخملا  وه  دادعتسالا  هب  ام  یش ء و  دادعتسالا  هب  ام  یش ء و  دعتسملا 
ام اهیلع  سق  هیرذـبلا و  هروصلا  تابنلل  هیـضیبلا و  هروصلا  هیخرفلل  هب  ام  رم و  امک  هیناسنإلل  هب  اـمیف  دادعتـسالا  ننفت  هننفتب  ننفتم و 

هرس سدق  س  اهادع ،
هرس سدق  س  هیلعفلا ، وحنب  يأ  - 3
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هیلیصفت هرصبت 

یسدقلا قرافملا  دوجوملا  اذه  تابثإل  جهانملا 

هراشا

.(1) هریثک ماودلا  یلع  دوجلا  ریخلا و  هضافإل  هطساولا  قلخلا  ملاع  نیب  یلاعت و  هنیب  ولعلا  فرشلا و  یف  هطسوتملا 

ماهلإلا هوبنلا و  قیرط  نم  لوألا 

هلوقب نیعمجأ  هلآ  یلع  هیلع و  مهیلع و  هللا  مالس  نیلسرملا  دیس  اندیس  هیلإ  راشأ  امک 

لقعلا هللا  قلخ  ام  لوأ  : 

هلوق و 

ملقلا هللا  قلخ  ام  لوأ  : 

هلوق ماقرألا و  بیترت  مالکلا و  ریوصتل  ملقلاک  ماظنلا  بیترت  تادوجوملا و  ریوصتل  هطساو  هنأل 

يرون هللا  قلخ  ام  لوأ  : 

هلوق و 

دحاو رون  نم  یلع  انأ و  تقلخ  : 

(2)

دحاولا نع  ریثکلا  عانتما  جهنم  نم  یناثلا  و 

برقأ نوکی  نأ  بجی  هرورضلابف   (3)

هلظ دم  ط  یقابلاک ، درجملا  لقعلا  قلطم  تبثی  اهضعب  عبارلا و  ثلاثلا و  نیهجولاک  لوألا  لقعلا  تبثی  اهضعب  - 1
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یف یئزجلا و  ـال  یلکلا  لـقعلاب  یه  هتیناـحور  لـقعلا و  وه  یقیقحلا و  رونلا  اـمهیف  رونلاـب  دارملا  نأ  نیثیدـحلا  یف  هلالدـلا  هجو  - 2
تامولعملا و وه  يذلا  ریغلل  رهظم  تاذلاب و  رهاظ  هنأل  رون  ملعلا  قلطم  فیک و  رهاقلا  رونلاب  لکلا  لقعلا  یمسی  قارـشإلا  حالطـصا 

داوملا نع  هیراع  روص  لاقف ع  يولعلا  ملاعلا  نع  لئـس ع  رردـلا : ررغلا و  یف  ام  اهنم  هریثک  تاـیلقنلا  .مولعم و  ملاـع و  ملع و  لـقعلا 
لیمک ثیدـح  اهنم  هلاعفأ  اهنع  رهظأ  هلاثم و  اهتیوه  یف  یقلأ  تألألتف  اهعلاط  تقرـشأف و  اـمهل  یلجت  دادعتـسالا  هوقلا و  نع  هیلاـخ 

لکلا و طسو  لقعلا  و  لاق ع : اـهاهتنم  اهئدـبم و  اهتیـصاخ و  اـهاوق و  رکذ  هعبرأ و  ماـسقأ  یلإ  سفنلا  مسق  اـم  دـعب  هنإـف  یلع ع  نع 
یبارعألا ثیدح  اهنم  یئزجلا و  یلکلا ال  لقعلا  وه  هیهلإلا  هیلکلا  سفنلل  هیـسدقلا و  سفنلل  زکرم  طسو و  وه  يذلا  لقعلا  نأ  مولعم 

هرهوج هیتوهال و  هوق  لاق ع : هیلکلا  هیتوکلملا  هیهلإلا  سفنلا  لـئاسلا  لاؤس  اـهماکحأ و  رکذ  سفنلا و  میـسقت  دـعب  هنإـف  یلع ع  نع 
وهف هنوک  لبق  یشلاب ء  فراع  اهتاهج  عیمج  نم  ءایـشألاب  طیحم  كارد  رهوج  لقعلا  لاق  نأ  یلإ  لقعلا  اهلـصأ  تاذلاب  هیح  هطیـسب 

هرس سدق  س  بولطملا ، یف  صن  يرت  امک  اذه  بلاطملا و  هیاهن  تادوجوملا و  هلع 
س اهعیمجب ، هطاحإلا  اهؤافیتسا و  هلدألا و  دیدعت  الامجإ  هتداعإ  نم  روظنملا  هرـصبتلا و  یلإ  لصفلا  لوأ  نم  هرکذ  يذـلا  وه  و  - 3

هرس سدق 
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هعدبم و ریغ  نع  هلعف  یف  هتاذ و  یف  هینغتسم  هیدادعتسالا  هوقلا  یجراخلا و  مدعلا  هسبالم  نع  هئربتم  هطیـسب  هدحاو  اتاذ  هنم  ءایـشألا 
یلع مئادلا  ضیفلا  حشر  تاقولخملا و  نم  هادع  ام  یلع  قحلا  یطعملا  نم  دوجلا  ریخلا و  هضافإ  یف  هطـساو  نوکی  نأ  حـصیل  همویق 
هلامک هروصلا و  هداملا و  امه  هیئزج و  مسجلا و  نم  توعنلا  هذه  ءافتنال  یسدق  رهوج  یلقع و  رمأ  هلاحم  وهف ال  تالوعجملا - رئاس 

.ضرعلا نع  الضف  سفنلا  وه  و 

فرشألا ناکمإ  لیبس  نم  ثلاثلا 

هدـحاو هعیبـط  دوجولا  هبتارم و  نم  هبترم  دوجولا و  دارفأ  نم   (2) درف وه  تانکمملا و  رئاس  نم  فرـشأ   (1) لقعلا نأ  یف  ههبـش  و ال 
دوجوملا نوکیف  تایهاملا  یف  اـمک  نهذـلا - یف  اـهل  هیلکلا  ضورع  راـبتعاب  اـهتیعون  نکی  مل  نإ  هاـنررق و  يذـلا  هجولا  یلع  هیعون 

تاوذلا فرشأ  نوکی  نأ  بجو  هناحبـس  هنع  لوألا  دوجوملاف  سخألا  لبق  هلوصح  بجیف  ماعلا  ناکمإلاب  هلاحم  انکمم ال  فرـشألا 
.تایاغلا هیاغ  يدابملا و  إدبم  یلإ  اهبرقأ  روصقلا و  هصیقنلا و  نع  اهدعبأ  هیوه و  اهلمکأ  هوق و  اهدشأ  هیرونلا و  رهاوجلا  و  هیلقعلا -

یضتقملا یضتقملا و  نیب  هیتاذلا  هبسانملا  همءالملا و  کلسم  نم  عبارلا 

متأ و مدـقألا  لولعملا  و  لوألا - لـقعلل  هلـصاحلا  هیتاذـلا  هبـسانملا  نوکی  نأ  بجیف  هلعف  ماـتلا و  لـعافلا  اـهلولعم و  هماـتلا و  هلعلا  و 
هیلقعلا رهاوجلا  طسبأ  هسداقلا و  لوقعلا  مرکأ  الإ  وه  نإ  نذإف  هدعب - ضرف  نکمم  يأ  یلإ  سایقلاب  تابسانملا  نم  روصتی  ام  لمکأ 

.راونألا رون  دعب  هیرونلا  تاوذلا  رونأ  و 

درف یف  رـصحنم  عون  اهنم  دـحاو  لک  یتلا  لوقعلا  عاونأ  هتحت  یـسنج  ینعم  وه  لقعلا و  قلطم  هرابعلا  رهاظ  وه  اـم  یلع  هب  دارملا  - 1
هجولا همدقملا  هذـه  یلإ  هجاحلا  یف  هجولا  اذـه  ریظن  افرـش و  هبترتم  هریثک  لوقعلا  نأ  یه  هیوطم - يرخأ  همدـقمب  متت  امنإ  هجحلاف 

هلظ دم  ط  یلاتلا ،
هیعونلا هیهاملا  يدـحتم  یف  فرـشألا  ناکمإ  هدـعاق  لامعتـسا  نم  روهـشملا  یف  طرـشلا  نم  قبـس  ام  یلإ  هراشإ  هیعون  هلوق  یلإ  - 2

هرس سدق  س  ایفاک ، دوجولا  خنس  داحتا  ناک  هر  فنصملا  دنع  هریغ و  نود  سیسخلا  فیرشلل و 
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لعفلاب ام  یلإ  هوقلاب  ام  جارخإ  ههج  نم  سماخلا 

- لامکلا کلذ  یف  لعفلاب  راـص  مث  لاـمک  یف  هوقلاـب  ناـک  اذإ  ءایـشألا  نم  ائیـش  نإـف  هیلمعلا  هیملعلا و  اـهتالامک  باـب  یف  سوفنلل 
.هسفنل هسفن  نع  ادیفتسم  ادیفم و  دحاولا  رمألا  ناکل  الإ  هتاذ و  نوکی  نأ  نکمی  لعفلا ال  دح  یلإ  هوقلا  دح  نم  هتاذ  جرخمف 

لعفلا یلإ  هوقلا  نم  جراخلا  اضیأ  الـصأ و  هوقلاب  تناک  امل  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جورخلل  هیـضتقم  اهتاذـب  تاذـلا  تناک  ول  اـضیأ  و 
هتاذ تناکل  هتاذ  ءاقلت  نم  هیلإ  اهنم  هجورخ  ناک  ولف  لوبقلا  هوقلا و  ثیح  نم  صقنأ - سخأ و  لعفلا و  ثیح  نم  لـمکأ  فرـشأ و 

.هنع ارصاق  لامکلا  یطعم  نوکی  نأ  مزلی  هلمجلاب  لمکتسی و  لمکی و  لبقی و  لعفیل و  هتاذ  نم  صقنأ  هتاذ  هتاذ و  نم  فرشأ 

دادعتسالا و هطـساوب  يروصلا  لقعلا  یلإ  ینالویهلا  لقعلا  نم  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهتاذ  جرخت  نأ  عیطتـست  هلقاعلا ال  سفنلا  نذإف 
- هضیفتـسملا سوفنلا  یلاعت و  قحلا  ضایفلا  نیب  طسوتم  یلقع  روصم  یـسدق و  ملعم  نم  دب  الف   (1) هکلملاب لقعلا  وه  يذلا  ؤیهتلا 

رخآ لمکم  یلإ  جاتحال  الإ  لاعفنالا و  هوقلا و  نم  اـئیرب  نوکی  نأ  بجی  هللا و  نذإـب  روصلا  بهاو  وهف  لـعفلاب  لـقعلاب  هلمکتـسملا 
هیدادعتسا هوق  بوش  هیف  نوکی  لمکم ال  یلإ  یهتنی  وأ  لاحم  وه  لسلستیف و  اضیأ  هیلإ  مالکلا  دوعی  لامکلا و  یلإ  هوقلا  نم  هجرخی 

ثحابم یف  تملع  دـق  یلقع و  طسوتم  نم  دـب  الف  ضحم  دـحاو  بجاولا  هریثک و  سوفنلا  ذإ  هطـساو  الب  مویقلا  بجاولا  وه  سیل  و 
نم ضئاـفلا  رونلا  ساـیق  هب  هدـحتم  لـعفلاب  ـالقع  اهتروریـص  سفنلا و  هیلباـق  یلع  هنم  ضئاـفلا  لـقعلا  ساـیق  نأ  لوقعملا  لـقعلا و 

تارصبم تارصبملا  ریصی  هب  راصبألا و  باب  یف  هوقلاب  ناک  ام  دعب  لعفلاب  ارصب  رـصبلا  ریـصی  هب  ذإ  رـصبلا  یلع  اهبر  نذإب  سمـشلا 
رونلاب دحتت  رصبلا  هوق  هوقلاب و  تارصبم  تناک  ام  دعب  لعفلاب 

هب ام  هنأ  هوقلا  مدعلا و  لباقت  یتلا  هکلملا  هیلع  قلطی  اذل  هیهیدـبلا و  روصلاب  هیلعف  هنوک  عم  ادادعتـسا  هکلملاب  لقعلا  نوکب  هدارم  - 1
هرس سدق  س  وه ، هب  ام  دادعتسالا و  مزالت  رم  دق  دادعتسالا و 
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اهنازو لعفلاب و  هرصبم  راصبإلا  اهب  قلعت  یتلا  رومألا  رئاس  نوکی  هب  لعفلاب و  رـصبملا  (1) و  لعفلاب رصابلا  لعفلاب و  رصبلا  وه  يذلا 
هدوجوم ال ریـصت  تایهاملا  هتباثلا و  نایعألا  نأ  امک  اهـسفنأب  هب ال  تدـحتا  يذـلا  لـقعلا  اذـهب  هلوقعم  ریـصت  یتلا  تاـیهاملا  نازو 

اهب دحتی  يذلا  دوجولاب  لب  اهسفنأب 

امهنیب مزالتلا  هیفیک  هروصلا و  یلویهلا و  قیرط  نم  سداسلا 

وه هیلصحتلا و  هیوهلاب  دحاو  اهدارفأ و  نم  یشب ء  هصصختم  ریغ  هقلطم  هروص  نم  ماهبإلاب  دحاو  یلإ  یلویهلا - دوجو  جاتحی  ثیح 
هلـسرم هدحوب  همئادـلا  هیـصخشلا  اهتدـحو  ظفحتـسیل  اهایإ  هبقاع  هروصب  یلویهلا  نع  هلئاز  هروص  لکل  بقعملا   (2) یلقعلا رهوجلا 

.مزالتلا ثحبم  یف  هنایب  رم  امک  هیلقع  هیقاب  هتباث  هدحو  دارفألا و  هلدبتم 

اندنع هیوهلا  هددجتملا  هعیبطلا  بولسأ  نم  عباسلا 

دوجولا و ال بجاوک  هجو  لک  نم  هیدـحأ  اتاذ  اهدوجو  ضیفم  نوکی  نأ  نکمی  الف  هیهاملا  نود  هیوهلا  هددـجتم  تناک  اـمل  اـهنإف 
امه رودـلا و  وأ  لسلـستلا  مزلیف  اهدوجول  بجوم  ببـس  یلإ  اـهتجاح  اـهتیوه و  ددـجت  یلإ  مـالکلا  داـعل  ـالإ  يرخأ و  هعیبط  اـضیأ 

همزاللا اهتالامکتسا  ندبلا و  یلإ  اهقلعت  ثیح  نم  اهمکح  تملع  امک  اهنإف  سفنلا  و ال  امهدحأ - یلإ  يدؤی  ام  اذکف  ناعنتمم 

سیقملا یف  اذه  سمـشلا  رون  رخآلا  هوقلا و  سفن  رون  امهدحأ  نأ  هغیـصلا  هلالدل  هغلابم  امهدـحأ  یف  نأ  هوالعب  امهنیب  قرفلا  و  - 1
س رکفلا ، رون  سدحلا و  رون  وه  لعفلاب  لقعلا  رون  لاعفلا و  لقعلا  رون  رخآلا  و  لعفلاب - لقعلا  رون  امهدحأف  سیقملا  یف  امأ  هیلع و 

هرس سدق 
هدحاو ام  هروص  نأ  امهدحأ  نیهجول  تلق  یـسدقلا - رهوجلا  کلذ  یلإ  یلویهلل  هجاح  الب  روصلا  سفنب  فتکی  مل  مل  تلق  نإ  - 2

هلعلا هکیرـش  تناک  اذإ  ام  فالخب  رمألا  سکعنی  انه  دشأ و  نوکت  نأ  دب  هیلعافلا ال  هلعلا  هدحو  ددعلاب و  هدحاو  یلویهلا  مومعلاب و 
نأ بجیف  عضو  تاذ  تسیل  یلویهلا  عضولا و  هیلخدمب  ینامـسجلا  مسجلا و  ریثأت  نأ  امهیناث  فعـضأ و  اهتدحو  نوکی  نأ  سأب  الف 
اتناک ول  هنأ  هاـنعم  سیلف  ادارم  مـالکلل  فلاـخملا  موهفملا  سیل  هیهاـملا و  نود  عضو  اذ  سیل  اـضیأ  وه  يذـلا  لـقعلل  هلولعم  نوکت 
نیب اذهب  عمج  دق  تابثلا و  نود  اهنأ  امک  ددجتلا  نود  هیهاملا  نأ  نم  عقاولل  نایب  لب  یلاعت  بجاولا  نع  اهرودص  نکمأ  نیتددجتم 

هرس سدق  س  اهددجت ، مدع  عئابطلا و  ددجت  نیلوقلا 
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بجومف هیباجیإ  هیلعف  هروص  هیلاعفنا ال  هوق  اهنأل  یلویهلا  لدـبتلا و ال  مرـصتلا و  ددـجتلا و  ءاـضقنالا و  یف  هعیبطلا  مکح  اـهدوجول 
کلم یبوبر و  لاثم  هدرجم و  هروص  یلقع و  رهوج  ثودحلا  ددجتلا و  هیف  نمـضملا  تابثلا  ثیح  نم  اهتاذ  یـضتقم  (1) و  اهدوجو

.یهلإ مسا  میرک و 

تالامکلا یلإ  ءایشألا  لویم  تاوهشلا و  ضارغألا و  قاوشألا و  بهذم  نم  نماثلا 

اهقوشت هلبجلا و  بسحب  اهدارفأ  هجوت  حصیل  هیلقع - هیلامک  هیاغ  یعیبط  عون  لکل  نوکی  نأ  دب  هلاحم ال  الف  تایاغلا  یلإ  اههجوت  و 
و اردـه - اثبع و  الطاب و  لامکلا  یلإ  هجوتلا  مامتلا و  یلإ  لیملا  ینعأ  ینعملا  اذـه  زاکترا  ناکل  الإ  اـهقوف و  اـم  یلإ  هزیرغلا  بسحب 

انرکذ امع  اهل  قاع  امبر  معن  عبرألا  لـلعلا  ثحاـبم  نم  هیئاـغلا  هلعلا  لـئاسم  یف  رم  اـمک  ثبع  وأ  لـطاب  هعیبطلا  یف  نوکی  نأ  لاـحم 
یلإ ءایـشألل  لوصولاف  یقافتالا  رمألا  اذـک  اـیرثکأ و  ـال  اـیمئاد و  نوکی  ـال  قئاـعلا  و  محازم - وأ  رـساق  هنع  اـهعنم  نأ  قفتا  وأ  قئاـع 
اهنأل اسوفن  تسیل  اهدـعب  هکرح  یتلا ال  هریخألا  تالامکلا  کلت  ایرثکأ و  وأ  اـیمئاد  ادرطم  اـمإ  نوکی  نأ  دـب  ـال  هریخـألا  اـهتالامک 
یهف دـحاو  بجاولا  هعونتم و  هددـعتم  اهنأل  دوجولا  بجاو  اضیأ  تسیل  متألا و  لامکلا  یلإ  هقاتـشم  اـسوفن  تماد  اـم  اـضیأ  هوقلاـب 

تالوعجملا نیب  یلاعت و  هنیب  هیلقع  هطـساو  نم  ءایـشألا  رودـص  بیترت  يداـبملا و  هلـسلس  یف  دـب  ـال  اـمک  هنأ  ملع  دـقف  هتبلا  لوقع 
نیب اهنیب و  هیلقع  هطساو  نم  اهنع  اهلوزن  دعب  تالامکلا  یلإ  اهدوع  تادوجوملا و  عوجر  بیترت  تایاغلا و  هلسلس  یف  دب  کلذک ال 

.يدابملا أدبم  لئاوألا و  لوأ  وه  تایاهنلا و  رخآ  تایاغلا و  هیاغ 

هلصحملا عاونألل  یتاذلا  ناکمإلا  هیافک  قیرط  نم  عساتلا 

رقتفی یتلا ال   (2)

هیئام اذ  ناک  امل  لقعلا  تلق  یلاعت  بجاولا  نع  امک  هنع  رودصلاب  قیلت  هددـجتم ال  هعیبطلا  تباث و  اضیأ  یلقعلا  رهوجلا  تلق  نإ  - 1
، یلاعت بجاولا  فالخب  هعیبطلا  کلت  تابث  ههج  نم  هعیبطلا  هنع  ردصی  نأ  زاجف  هکرح - هنأک  سیآلا و  یلإ  سیللا  نم  ریغت  هل  ناک 

هرس سدق  س 
رخآلا دوجولا و  لوبق  یف  یتاذلا  هناکمإ  درجم  یفکی  ام  امهدحأ  نامـسق  نکمملا  نإ  ءامکحلا  لاق  ام  نأل  هرداصم  اذه  لاقی  ال  - 2

تایهاملا هذـه  تبثی  ملف  هلبق  امأ  هقرافملا و  هیلکلا  لوقعلا  توبث  دـعب  وه  امنإ  يدادعتـسالا - ناکمإلا  یلإ  جاتحی  لـب  هیفکی  ـال  اـم 
یـضتقمب قباس  یعمج  دوجو  ءاعدتـسا  رابتعاب  نکل  انیلت  یتلا  تایهاملا  هذه  هلـصحملا  عاونألاب  دارملاف  الوأ  امأ  لوقن  انأل  هیناکمإلا 

اهنإف و هیعیبطلا  تایلکلا  هیعیبطلا و  عاونألا  سفن  دوجو  ریغ  اذـه  هرداصم و  نوکیل  لوقعلا  تایهام  هتیانع ال  یلاعت و  بهاولا  دوجو 
لیلدلا ررقنف  ایناث  امأ  .هرخآ و  یلإ  هضئاف  اضیأ  یهف  هلوقب  هر  هیلإ  راشأ  امک  رهدلا  بتارم  لفسأ  یف  اهنأ  الإ  اضیأ  هیعادبإ  تناک  نإ 
أدبملا هل و  یفکی  نکمم ال  دوجولا و  لوبقل  یتاذلا  هناکمإ  درجم  یفکی  نکمم  نامـسق  نکمملا  نأ  بجوت  هیلقعلا  همـسقلا  اذـکه 

رـشع یناثلا  هرـس  سدـق  ررق  اذـکه  هباصن و  هغلب  هقح و  قح  يذ  لک  یطعأ  دـقف  هضیفل  دار  هدوجل و ال  داص  ضایف ال  داوج  یلاعت 
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بهاولا نع  هرداص  هلاحم  ـال  یهف  یتاذـلا  اـهناکمإ  ریغ  يدادعتـسا  ناـکمإ  یلإ  بهاولا  إدـبملا  نع  اصخـش  ـال  اـعون و   (1) اهناضیف
دوجولا و ال ضیف  لوبق  نم  اهتاذ  یف  عنام  ذإ ال  رهدلا  ملاع  یف  تاذـلاب  هیلبق  تایناکملا  هنکمألا و  تاینامزلا و  نامزلا و  لبق  هعدـبم 

امأ ادبأ و  هنع  هضئاف  هلاحم  یهف ال  هعادبإ  هعنـص و  هلعف و  هدوجو و  نع  قحلا  ضیفملل  لطعم  لطبم و ال  و ال  قلطملا - داوجلل  داض 
اهتعیبط ثیح  نم  هضئاف  اضیأ  یهف  یتاذلا  اهناکمإ  ءارو  يدادعتـسا  ناکم  قبـس  یلإ  هیـصخشلا  اهدارفأ  تایـصوصخ  یف  رقتفت  یتلا 

هنمزـألا و تادادعتـسالا و  هداـملاب و  تاـیوهلا  هنوـهرم  هیـصخشلا  اـهتانیعت  یف  تناـک  نإ  و  عادـبإلا - عنـصلا و  ملاـع  یف  هلــسرملا 
تاـیوهلا و بسحب  عاونـألا  یه  هیلع و  ضاـفملا  ناـک  نإ  همئاد و  هتباـث  ضیفملا  بناـج  نم  اـهیلع  هضاـفإلاف  هلمجلاـب  و  تاـقوألا -

ناک نإ  رهدـلا و  دـبأ  هللا  بناج  نم  هضئاـف  ماودـلا  یلع   (2) عاونألا روص  تایهاملا و  عیمج  نذإـف  هدـئاب  هرثاد  هددـجتم  تادوجولا 
عاونألا تناک  امل  ینامز و  مدعب  اقوبسم  اینامز  اثداح  هل  هعم و  هیف و  ام  عیمجب  ینامسجلا  ملاعلا 

کلذ ال اهنأش  تایهام  ضرف  درجمف  هدرجملا - تادوجوملا  تابثإ  لبق  هیاـفکلا  هذـه  تاـبثإ  یلإ  قیرط  ـال  ذإ  لاـجم  هنع  عنملل  - 1
هلظ دم  ط  اهتادوجول ، تایهام  دوعتف  اهدوجو - تبثی  یتح  میهافم  یه  لب  کلذک  تایهام  اهنوک  جتنت 

ضعب ققحت  هدـیؤی  امک  يرثکأ  وأ  مئاد  دوجو  هل  سیل  امم  اـهریغ  یلع  اهـضعب  دوجو  فقوتی  نأ  زوجی  ـال  مل  لاـجم  هنع  عنملل  - 2
هلظ دم  ط  هضرقنملا ، عاونألا 
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هنع و عئابطلا  عاونألا و  هذه  ناضیف  حـصیل  هیرونلا  اهتاهج  عم  هیلقع  طئاسو  نم  قحلا  دـحاولا  نع  اهرودـص  یف  دـب  (1) ال  عئابطلا و 
اهب رثکتی  نأ  لیحتـسی  نکل  هدحاو  هعیبط  دارفأ  وأ  دحاو  عون  صاخـشأ  هیدادعتـسالا - اهتاهج  ددعت  وأ  اهددعتب  ترثکت  نإ  هداملا و 

.هرثکتم عئابط  هفلاختم و  عاونأ  اهتادادعتساب - وأ 

لب لوألا  قحلا  تاذـل  انیابم  سیل  هروص  هرثک  عم  ملاـعلا  کـلذ  هروص و  رثکت  یلقعلا و  ملاـعلا  دوجو  اـضیأ  جـهنملا  اذـه  نم  تبثف 
.هللا يوس  ام  هلمج  نم  یه  تسیلف  هیبوبرلا  عقص  یف  هعقاو  یلاعت  هتاذب  همئاق  هیهلإ  مولع  یلع  روصلا  کلت 

هوجو نم  کلذ  هیکلفلا و  تاکرحلا  لیبس  نم  رشاعلا 

هراشا

(2) هوجو نم  کلذ  هیکلفلا و  تاکرحلا  لیبس  نم  رشاعلا 

هریغ اکرحم  كرحتم  لکل  نأ  اهدحأ 

هب و المکتـسم  یـشلل ء  لمکملا  ناکل  العاف و  الباق و  دـحاو  یـش ء  ناکل  الإ  هسفن و  نع  كرحتی  هسفن و ال  كرحی  یـشلا ء ال  ذإ 
فرط الب  اطاسوأ  رسألاب  تناکل  کلذ  عم  هیاهن و  یلإ ال  اذکه  رخآ و  كرحم  یلإ  جاتحی  اضیأ  اکرحتم - ناک  نإ  كرحملا  کلذ 

كرحتی كرحم ال  یلإ  ءاهتنالا  نم  دـب  الف  اهدوجو - وحن  یلع  لعفلاب  هققحتم  هکرحلا  نوکی  ـال  هطـساولا  مکح  اـهمکح  ماد  اـم  و 
هعیبطلاب و ال ضرعلاب ال  تاذـلاب و ال  الـصأ ال  ریغتی  لعفلاب ال  رمأ  وه  هلاحم  و ال  لـعفلا - یلإ  هوقلا  نم  كرحتملا  جرخی  هب  الـصأ 

رسقلاب

لوقعلا نم  یلعـألا  ملاـعلا  یف  یعوـنلا  فـالتخالا  یلإ  ملاـعلا  اذـه  یف  یعوـنلا  فـالتخالا  دانتـسا  وـه  رخآ و  ینعم  یلإ  هراـشإ  - 1
هرس سدق  س  هتطاسب ، هتدحول و  بجاولا  یلإ  هدانتسا  نکمی  و ال  هملع - هتردق و  تاجرد  یلاعت و  هتیلعاف  تاهج  اهنإف  هیضرعلا 

اذه اضیأ  کلفلا و  یف  اذه  هقطانلا و  سفنلا  یف  ناک  سماخلا  نأ  امهذخأم  برق  عم  سماخلا  لوألا و  هجولاب  رشاعلا  نیب  قرفلا  - 2
یناثلا و هجولاب  هنیب  قرفلا  جورخلا و  قلطم  کلـسم  نم  کلذ  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  یجیردتلا  جورخلا  یه  هکرحلا و  کلـسم  نم 
هیـضرعلا و هئفاکتملا  هقبطلا  نم  یتلا  لوقعلا  اهل  هیلإ  هجوتملا  هیعونلا و  عئابطلا  عیمج  ضارغأ  کلـسم  نم  ناک  کلذ  نأ  نماثلا  نیب 
قارشألا و هقیرط  کلذ  اضیأ  هیلوطلا و  هعـستلا  لوقعلا  اهل  هیلإ  هجوتملا  كالفألا و  ضارغألا  کلـسم  نم  اذه  عاونألا و  بابرأ  یه 

هرس سدق  س  نیقیرفلا ، هقیرط  لب  ءاشملا  هقیرط  اذه 
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امإ هیعـضو و  هکرح  كرحتلا  هب  يذلا  هایإ - بیرقلا  إدبملا  ءاطعإب  امإ  کلفلل  هکیرحت  هعیاشملاب و  هدارإلاب و ال  ریخـستلاب و ال  و ال 
هیلاـتتم و اـقاوشأ  هل  بجوملا  هنـأل  هیرودـلا  هکرحلا  اـهعبتت  هیقوش  هکرح  كرحتملا  رهوجلل  قوشعملا  هب و  متؤـملا  وـه  نوـکی  نأـب 

هعباتتم تالیخت 

هیعیبط نوکت  نأ  عنتمی  هریدتسملا  هکرحلا  لوقن  انأ  اهیناث  و 

مئالم بلج  اهیف  هکرحلا  هیاغ  وأ  یبضغ  وأ  يوهش  رمأ  امإ  هکرحلا  یف  اهل  ثعابلا  هکارد و  سفن  یلإ  هدنتـسم  هیدارإ  هلاحم  یهف ال 
دوجوف هعفد  یلإ  رقتفیل  داضم  هل  سیل  ءاذـغ و  یلإ  رقتفی  هقلخلا ال  مات  هنـأل  کـلفلا  نع  ناـیفتنم  اـمه  یندـب و  رفاـنم  عفر  وأ  یندـب 

كالفألل ضرغلاف  امهیلإ  عجری  ام  نیضرغلا و  نیذه  یف  هرـصحنم  هیـسحلا  هیناویحلا  ضارغألا  لطعم و  ثبع  هیف  بضغلا  هوهـشلا و 
ارمأ ضرغلا  سیل  موزجم و  ریغ  رمـأل  تاـکرحلا  تماد  اـمل  ـالإ  و  موهوم - ـال  نونظم و  ریغ  مزاـج  یلقع  رمأ  هیقوشلا  اـهتاکرح  یف 

اهیلإ و هبـشتلل  وأ  هیلقع  تاذ  لیـصحتل  امإ  یهف  رطخلا  لیلج  یلقع  لامک  لـجأل  اـهتکرحف  هارجم  يرجی  اـم  وأ  لـفاسلا  عفنک  اریقح 
تفلتخا امل  الإ  هرکذ و  لج  بجاولا  یه  هدحاو  اتاذ  هیلإ  قوشتملا  هب - هبشتملا  نوکی  نأ  نکمی  یناثلا و ال  نیعتف  نکمم  ریغ  لوألا 

لوـألا قوـشعملا  بلط  یف  كارتـشا  اـهل  نوـکی  نأ  حـص  نإ  هریثـک و  تاـقوشعم  یلإ  هبـشتلل  یهف  ههج  اردـق و  هیکلفلا  تاـکرحلا 
اهنم لـکلف  اـهتنمزأ  تاـکرحلا و  تاـهج  یف  اـهفالتخال  یناوثلا  تاـقوشعملا  بلط  یف  فـالتخا  تاـکرحلا و  هیرود  یف  اـهکارتشال 

قارشتسالا یف  هیلإ  لسوتلا  لوألا و  قحلا  یلإ  برقتلا  یف  هب  هبـشتلا  هب و  مامتیالا  قیوشتلاب و  هلمکم  هسفن و  مامإ  وه  هصخی  قوشعم 
.هلامک هسدق و  تالیلجتل  لابقتسالا  راونألا و  رون  هعشأ  یف 

هعطقنم هیهانتم و ال  ریغ  اهتاکرح  نأ  ههج  نم  اهثلاث  و 

اهتکرح أدبم  هلاحم  الف  رثألا  هوقلا و  هیهانتم  یهف  هعبطنم  هروص  وأ  اسفن  تناک  ءاوس  هینامـسج  هوق  لک  هوقلا و  یهانتم  ریغ  أدـبم  اه 
دحاو بجاولا  هریثک و  همئادـلا  تاکرحلا  نأل  طیـسوت - الب  يراـبلا  وه  کـلذ  سیل  کـیرحتلا و  ریثأـتلا و  یهاـنتم  ریغ  هقراـفم  هوق 

.جهنملا اذه  نم  هثالثلا  دوجولا  هذهب  هدوجوم  لوقعلا  نوک  تبثف  ضحم 
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ماکحألا هقباطم  جهنم  نم  رشع  يداحلا 

هنایب یف  لمع  جهنملا و  اذه  كولـسل  هر  یـسوطلا  ققحملا  يدصت  دق  (1) و  رمألا سفن  یف  امل  ناهذألا  هذه  یف  هلـصاحلا  هقداصلا 
یتلا ماکحألا  نأ  یف  رمألا و ال  سفن  یف  امل  هقباطم  انناهذأ  اهب  مکحت  یتلا  هینیقیلا  ماکحألا  نوک  یف  کشن  ـال  اـنأ  اهلـصاح  هلاـسر 

نیدـحتم صخـشلاب و  نیریاغتم  نیئیـش  نیب  الإ  روصتت  هقباطملا ال  نأ  انیقی  ملعن  هیف و  امل  هقباطم  ریغ  لاهجلا  اهدـقتعی  امم  اـهفالخب 
نوکی نأ  بجی  نذإف  ینهذـلا  توبثلا  یف  ناکراشتم  ماـکحألا  نم  نیروکذـملا  نیفنـصلا  نأ  یف  کـش  ـال  هقباـطملا و  هب  عقی  اـمیف 

.رمألا سفنب  هنع  ربعی  يذلا  وه  هنیب و  انناهذأ و  یف  ام  نیب  هقباطملا  ربتعی  انناهذأ  نع  جراخ  توبث  یناثلا  نود  امهنم  لوألا  فنصلل 

لوألا عضو و  يذ  ریغ  وأ  عضو  وذ  امإ  هسفنب  مئاقلا  و  هریغ - یف  الثمتم  وأ  هسفنب  اـمئاق  نوکی  نأ  اـمإ  جراـخلا  تباـثلا  کـلذ  لوقنف 
نأ اهیناث  و  امهب - قلعتی  عضو  يذ  لک  نامزب و  ملاعلا و ال  تاـهج  نم  ههجب   (2) هقلعتم ریغ  ماکحألا  کلت  نأ  اهدحأ  هوجول  لاحم 

اذ نوکی  ثیح  نم  یـشلا ء  کلذـب  لهجلا  عم  هقباطملا  یف  کشن  نحن ال  نیقباطتملاب و  روعـشلا  دـعب  الإ  لصحی  هقباطملاب ال  ملعلا 
.عضو

یه ام  ههج  نم  ساوحلاب  الإ  اهکردن  الف  عاضوألا  تاوذ  امأ  انلوقعب و  هکردـن  امنإ  ماکحألا  کلت  نم  انناهذأ  یف  يذـلا  نأ  اهثلاث  و 
.(3) هینوطالفألا لثملاب  لوق  هنأل  لاحم  اضیأ  وه  عضو  يذ  ریغ  هسفنب  مئاقلا  کلذ  نوکی  نأ  وه  یناثلا و  تاسوسحم و 

.مسقنم ریغ  یف  الثمتم  هل  قباطملا  جراخلا  کلذ  نوکی  نأ  امأ  و 

هرس سدق  س  ُْرمَْألا ، ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  یلاعت  لاق  امک  قلخلا  لباقی  يذلا  رمألا  ملاع  رمألا  سفن  نأ  امیس  - 1
سدق س  عقاولا ، قاح  رمألا و  سفن  یف  یتلا  اهتاقباطم - فیکف  هقطانلا  سوفنلا  درجت  یلع  اهدرجت  نم  نولدتسی  هدرجم و  اهنأل  - 2

هرس
الوقع نکت  مل  لاعفلا  لـقعلاب  وأ  هقطاـنلا - سوفنلاـب  تاـمئاق  تناـک  اذإ  اـهقحاول و  هداـملا و  نع  تادرجم  هیلقع  تاـیلک  اـهنأل  - 3

نوطالفأ و لاق  امک  هیرون  لثم  هیـضرع و  لوقع  ذئنیح  اهنإف  اهتاوذـب  تامئاق  تناک  اذإ  ام  فالخب  هیف  تالاح  ریغلاب  تامئاق  اهنوکل 
هرس سدق  س  تایلکلل ، هکاردإ  دنع  لقعلا  یقلتی  اهایإ  نإ  امهعبت  نم  طارقس و 
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لعفلاب ام  نیب  هقباطملا  عانتمال  کلذ  هوقلاب و  ناهذألا  یف  ام  ضعب  ناک  نإ  هوقلاب و  نوکی  نأ  نکمی  ـال  هیف  لـثمتملا  کـلذ  لوقنف 
یف هوقلاب  ام  ناک  ام  دـعب  لعفلا  یلإ  جرخی  وأ  ریغتی  وأ  لوزی  نأ  نکمی  اضیأ ال  هوقلاب و  ام  نیب  لعفلاب و  ام  اتقو  ریـصی  نأ  نکمی  وأ 

بجاو ناکم و  تقوب و  دییقت  ریغ  نم  هلاحتسا و  ریغت و  ریغ  نم  ادبأ  الزأ و  توبثلا  هبجاو  هروکذملا  ماکحألا  نأل  تاقوألا  نم  تقو 
لمتـشم عضو  يذ  ریغ  جراخلا  یف  هسفنب  مئاق  دوجو  تبث  نذإف  لحملا  نودـب  لاحلا  توبث  نکمأف  ـالإ  کلذـک و  اـهلحم  نوکی  نأ 

لیحتسی ثیحب  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  نأ  نکمی  یتلا   (1) تالوقعملا عیمج  یلع 

جراخلا یف  اهقیداصم  یه  يرخأ  رومأ  یلع  هفقوتم  اهقدـص  یف  تناک  روکذـملا  لـقعلا  یف  هیلوصح  اـمولع  تناـک  نإ  اـهنأ  هیف  - 1
نإ .رهاظ و  وه  انمولعل و  تاقباطم  لقعلا  مولع  نوک  اـغل  هقیقحلا و  یف  هقداـصلا  اـنمولع  اـهقباطت  یتلا  یه  قیداـصملا  کـلت  نوکتف 

دوجول هرورـض  الف  مأ ال  لقع  اهلقع  ءاوس  انمولع  اهقباطت  یتلا  یه  تناکف  هینیع  تادوجو  اـهنوک  ـالوأ  مزل  هیروضح  اـمولع  تناـک 
هلعلا مدع  انلوقک  يروضح  ملعب  همولعم  اهنوکل  ینعم  الف  اهعوضومل  دوجو  ام ال  هیرمألا  سفنلا  ایاضقلا  نم  نأ  ایناث  ذـئنیح و  لقعلا 

داوملا ثحابم  نم  ببـسلا - یلإ  نکمملا  مدـع  جایتحا  هلأسم  یف  هانمدـق  اـمم  دافتـسی  اـمب  هنع  باوجلا  نکمی  لولعملا و  مدـعل  هلع 
اعـسوت الوأ  عسوتی  هلاصأ  هیـضتقی  ام  یلع  هسفن  یلع  الومحم  دوجولا  دـجی  اـم  دـعب  لـقعلا  نأ  هلـصحم  لوـألا و  رفـسلا  یف  ثـالثلا 
اعـسوت اـیناث  عسوتی  مث  اـعیمج  هیهاـملا  دوجولا و  توـبثلا  تالذـب  لمـشی  و  هنم - هعزتـنملا  هیهاـملا  یلع  دوـجولا  لـمحب  ایرارطـضا 

اهیلع کلذـب  بتری  نهذـلا و  یف  اـهنم  هعزتـنم  تاـیهاملل  نیواـنع  یه  یتـلا  هیراـبتعالا  میهاـفملا  هماـعل  توـبثلا  میمعتب  ایرارطـضا 
قلطم فرظ  یف  لب  اجراخ  انهذ و ال  اهل  قباطم  یتلا ال  هقداصلا  هیرمألا  سفنلا  ایاضقلا  یه  اهنم  هفلؤملا  ایاضقلا  هصاخلا و  اهماکحأ 
توبثب هتباث  اهنکل  هیجراخلا  مدـعل  يروضح  ملع  اهب  قلعتی  مل  نإ  یه و  و  هیرابتعالا - میهافملا  هیهاملا و  دوجولل و  لـماشلا  توبثلا 
مدـعل هلع  هلعلا  مدـع  انلوقک  هیلکلا  هلماشلا  هیرمألا  سفنلا  ایاضقلا  نأ  رهظی  اـنه  نم  .کـلذ و  مهفاـف  دوجولا  توبثب  هتباـثلا  هیهاـملا 
فرظف تایرابتعالا  هیهاملا و  دوجولا و  نم  معألا  تباثلل  هقباطم  لولعملا  اذـه  مدـعل  هلع  هلعلا  هذـه  مدـع  انلوقک  هیئزجلا  لولعملا و 

یلع هیروضحلا  مولعلا  روص  نم  لقعلا  ملاـع  یف  اـمل  هقباـطم  هصاـخ  اـهنم  هیلکلا  اـیاضقلا  رمـألا و  سفنب  ینعملا  وه  قلطملا  توبثلا 
هلظ دم  ط  هر ، فنصملا  هیلإ  ریشیس  يذلا  وحنلا 
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نکمی لوقنف ال  کلذ  تبث  اذإ  و  ادبأ - الزأ و  تافـصلا  هذهب  یه  وه و  نوکی  لاوزلا و  ددجتلا و  هلاحتـسالا و  ریغتلا و  اهیلع  هیلع و 
لعفلاب و اهل  هیاهن  یتلا ال  هرثکلا  یلع  دوجوملا  کلذ  لامتشا  بوجول  کلذ  و  هنأش - زع  لئاوألا  لوأ  وه  دوجوملا  کلذ  نوکی  نأ 

بجاولا ریغ  دوجوم  دوجو  تبث  نذإف  اـهایإ  ـالباق  ـالحم  اـهل و  ـالعاف  أدـبم  نوکی  نأ  هرثک و  هیف  نوکی  نأ  هیلع  عنتمی  لـئاوألا  لوأ 
بطر لک  یلع  لمتشملا  نیبملا  باتکلاب  هرات  ظوفحملا و  حوللاب  هرات  نآرقلا - یف  هنع  ربع  يذلا  وه  لکلا و  لقع  هیمـسنل  یلاعت و 

.هدافأ ام  صیخلت  یهتنا  هاندرأ  ام  کلذ  سبای و  و 

روص دوجو  وه  جهنملا و  اذه  نم  مارملا  تابثإ  یف  انل  رضی  کلذ ال  عم  هتملع و  امک  اندنع  قح  هینوطالفألا  لثملاب  لوقلا  نأ  ملعا  و 
.اهتاوذب همئاق  وأ  یلقع  رهوج  یف  هلاح  تناک  ءاوس  یلقع - رخآ  ملاع  یف  هتباثلا  ماکحألا 

هلباقم مامتلا و  کلسم  نم  رشع  یناثلا 

هراشا

وأ هتاذب  فکتسم  امإ  یناثلا  وأ ال و  مامتلا  قوف  امإ  لوألا  صقان و  وأ  مات  امإ  اهنأل  ماسقأ  هعبرأ  یلقعلا  لامتحالا  بسحب  ءایـشألا  نإف 
نأ دب  الف  مامتلا  قوف  همسا  زع  بجاولا  و  هیفکتـسم - تایکلفلا  هضحم و  هصقان  تایرـصنعلا  نإ  مث  وأ ال  هتاذ  ماوق  نع  جرخی  امب ال 
ول هنأل  کلذ  لقعلا و  وه  فکتـسم و  وأ  صقان  وه  اـم  نیب  ماـمتلا و  قوف  وه  اـم  نیب  اطـسوتم  نوکیل  ماـت  دوجوم  دوجولا  یف  نوکی 

.هیلع ضافملا  ضیفملا و  نیب  هبسانملا  تفتنال  مامتلا  قوف  وه  ءادتبا و  صقان  یلاعت  هنم  ردص 

هبترم دوجو  نکمی  هنأ ال  سخألا  ناکمإ  هدعاق  ههج  نم  انیب  دق  زئاج و  ریغ  وه  دوجولا و  هلسلس  یف  راطفنالا  هجرفلا و  مزلی  اضیأ  و 
.يرخألا هیشاحلا  رخآ  یلإ  هنود  وه  ام  عیمج  هیلع  بترتی  فرشلا ال  نم 

یعامس دییأت 

وه لب  ءایشألا  نم  یشب ء  سیل  الک و  ءایشألا  هلع  وه  ضحملا  دحاولا  هرمایم - رـشاع  یف  ایجولوثأ  یف  مهملعم  نیئاشملا و  دیفم  لاق 
هب هنم و  تسجبنا  اهلک - ءایشألا  نأ  کلذ  ءایـشألا و  نم  یـش ء  یف  وه  سیل  هیف و  اهلک  ءایـشألا  لب  ءایـشألا  وه  سیل  یـشلا ء و  أدب 

ههجب هرثک  هیف و ال  هیونثم  يذلا ال  طوسبملا  دحاولا  نم  ءایـشألا  نوکی  نأ  نکمی  فیک  لئاق  لاق  نإف  اهعجرم  هیلإ  اهماوق و  اهتابث و 
هنأل انلق  تاهجلا  نم 
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هیوه نکی  مل  امل  هنأ  کلذ  اهلک و  ءایـشألا  هنم  تسجبنا  اضحم  ادحاو  ناک  املف  ءایـشألا  نم  یـش ء  هیف  سیل  طوسبم  ضحم  دـحاو 
.هیوهلا هنم  تسجبنا 

هیوهلا نإف  هنم  تسجبنا  ءایشألا  تناک  نإ  هنأ و  ریغ  هنم - اهلک  ءایشألا  تیأر  ءایشألا  نم  ائیش  نکی  مل  امل  هنأ  لوقلا  رـصتخا  لوقأ و 
ملاعلا یلعألا و  ملاعلا  یف  یتلا  ءایـشألا  تایوه  عیمج  هنم  تسجبنا  مث  طسو  ریغب  هنم  تسجبنا  یتلا  یه  لقعلا  هیوه  هب  ینعأ  یلوـألا 
صقانف یـسحلا  ملاعلا  امأ  لامکلا و  ماـمتلا و  قوف  وه   (1) ضحملا دـحاولا  نإ  لوقأ  یلقعلا و  ملاعلا  لقعلا و  هیوه  طـسوتب  لفـسألا 

مامتلا و قوف  وه  يذلا  قحلا  ضحملا  دحاولا  نم  عدتبم  هنأل  الماک  امات  لقعلا  راص  امنإ  لقعلا و  وه  ماتلا و  یـشلا ء  نم  عدـتبم  هنأل 
نأل هلثم  امات  عدـبی  نأ  ماتلا  یـشلل ء  نکمی  طسوت و ال  الب  صقانلا  یـشلا ء  ماـمتلا  قوف  يذـلا  یـشلا ء - عدـبی  نأ  نکممب  نکی  مل 

.هترابعب مدقملا  فوسلیفلا  مالک  یهتنا  هنود  نوکی  لب  عدبملا  هجرد  یف  نوکی  عدبملا ال  نأ  هب  ینعأ  ناصقن  عادبإلا 

دارأ هلعل  همارم و  قیقحت  ملعملا و  اذه  مالک  مهفل  ءایـشألا - لک  قحلا  طیـسبلا  نوک  نایب  نم  کیلإ  هانمدق  امب  تأیهت  دـق  کنأک  و 
نیابملا تاصخـشتلا  رئاس  نع  زیمتملا  صخـشتلا  هب  دارأ  لب  هلوعجم  ریغ  اهنأل  نظ  امک  هلـسرملا  هیهاملا  دوجولا ال  انهاه   (2) هیوهلاب

انیابم نوکیف  لامکلا  نم  دـحب  ادودـحم  ادوجو  اهنم  لکل  نإ  ثیح  لوـألا  يوس  اـمیف  فوسلیفلا  اذـه  دـنع  ققحتی  اـمنإ  اذـه  اـهل و 
اذـهب هل  هیوه  الف  هیاغ  دـحب و  دودـحم  هدـشلا و ال  هوقلا و  یهانتم  ریغ  هنوکل  وهف  یبجاولا - دوجولا  اـمأ  هل و  اریاـغم  رخآ  دوجومل 

هنع ازیمتم  نوکیل  ریغ  دوجولا و ال  یف  هل  نیابم  الف  هءارو  هقوف  ام  يدوجو و  دح  لک  عماج  هنأل  ینعملا 

هرس سدق  س  هر ، فنصملا  هرکذ  يذلا  رشع  یناثلا  جهنملا  ذخأم  اذه  - 1
ینعمب هیوه  هل  نکی  مل  اـمل  هلوق  یف  هیوهلا  نوکی  نأ  نکمأ  نإ  هیهاـملا و  هیلوعجم  مزلی  ـالئل  هیوـهلا  هنم  تسجبنا  هلوـق  یف  يأ  - 2

هرس سدق  س  هرابعلا ، یف  کیکفتلا  مزلی  الئل  دودحملا  دوجولا  یلع  نیعضوملا  یف  اهلمح  نکل  هیهاملا 
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یش ء نوکی  ثیح  هیف و  اهلک  ءایشألا  تناک   (1) وه وه  ثیحف  ءایشألا  نم  یشل ء  امداع  نوکی  هنإف ال  سکعلاب  هنع و  ابولـسم  هنوکب 
ُنوُکَی ام  هلوق  ُْمْتنُک و  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  هلوق َو  ٌهلِإ و  ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  هلوق - یف  امک  هعم  وه  ناک  ءایشألا  نم 
تحـص امیف  هیوبنلا و  هنـسلأ  هینآرقلا و  تایآلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هیآلا  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثـالَث  يوَْجن  ْنِم 

هتیاور

: لاق هنأ  یلع ع  نع 

هلیازمب یش ء ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یش ء ال  لک  عم 

.عامسلا لقنلا و  هقیرط  نم  بلطملا  اذه  یلع  هیوق  هجح 

هماظن و هدوج  هبیترت و  نسح  اهملاع و  یف  ام  لیـصافت  لوقعلا و  هرثک  نایب  یتأیـس  هملاع و  قراـفملا و  لـقعلا  تاـبثإ  جـهانم  هذـهف 
امبسح هعضوم  یف  فرشأ  یلعأ و  هجو  یلع  اهیلع  دیزی  ام  عم  ملاعلا  اذه  یف  یتلا  هیعونلا - عئابطلا  عیمج  یلع  ملاعلا  کلذ  لامتـشا 

.هیهاملا ثحابم  یف  هرکذ  انمدق 

اَّلِإ ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  همـسا َو  زع  لاق  امک  تالوقعملل - هنازخلا  تابثإ  ههج  نم  وه  لـقعلا و  ملع  تاـبثإ  یف  رخآ  اـجهنم  اـنل  نأ  ملعا  و 
یف جاتحن  لب  الـصأ  هرکذـن  یـسنن و ال  مث  الوقعم  ائیـش  ملعن  دـق  انأ  هنایب  ِضْرَأـْلا و  ِتاواـمَّسلا َو  ُِنئازَخ  ِهَِّلل  هلوق َو  ُُهِنئازَخ و  انَدـْنِع 

هجاح ریغ  نم  تافتلالا - هجوتلا و  دعب  هرکذـتن  مث  الوهذ  هنع  لهذـن  امبر  فنأتـسم و  بسک  دـیدج و  لیـصحت  مشجت  یلإ  هکاردإ 
ذإ لعفلاب  هکردم  تناکل  الإ  هکردملا و  انتوق  یف  هلصاح  ریغ  هروصلا  نأ  کش  امهیلک ال  نایسنلا  لوهذلا و  دنعف  دیدج  بسک  یلإ 

.هکاردلا هوقلا  یف  یشلا ء  هروص  لوصح  الإ  كاردإلل  ینعم  ال 

هوقلا یف  هلصاح  نکت  مل  نإ  لوهذلا و  هلاح  هروصلا  نوکب  الإ  سیل  امهنیب  قرفلا  نایسنلا و  لوهذلا و  یتلاح  نیب  قرفلا  بجی  نکل 
هوقلا یف  هلصاح  اهنکل  هکردملا 

یش دوجو  ماقم  یف  دشابن و  نخس  نیا  مرحم  سک  دشابن  نم  هچ  ییوت  هک  اجنآ  هکلهتـسم - هیف  ءایـشألا  تناک  وه  ماقم  یف  يأ  - 1
هرس سدق  س   ، Z\ تسود زأ  ریزگان  تسا و  ریزگ  تسه  هچ  ره  ز  مزاللا - هدب  هنأل  هقیقحلاب  هعم  دوجوم  وهف  ءایشألا  نم  ء 
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هبـسن لاوزبف  هظفاحلا  نع  اهلاوز  امأ  اهنع و  اهوحمبف  هکردـملا  نع  اهلاوز  امأ  اعیمج  امهنع  لازف  نایـسنلا  هلاح  یف  ام  اهل و  هظفاـحلا 
زاج ماسقنالا  رثکتلا و  اهلوبقل  هیعابطنالا  يوقلا  یفف  اهنع  ضیفلا  لوبق  اهب و  لاصتالل  اهئیهت  سفنلا و  دادعتسا  نالطبل  هظفاح  اهنوک 

كاردإلا و لحم  هیف  غامدـلا  فیواجت  نم  اعـضوم  نأ  نم  روهـشملا  وه  امک  اظفاح  اهـضعب  اکردـم و  اهـضعب  نوکی  نأ  لقعلا  دـنع 
.همادإلا ظفحلا و  لحم  هیف  رخآ  اعضوم  روصلا و  لوبق 

تالوقعملا نزاخ  مرج  الف  نازتخالا  ظفحلا و  لحم  كاردإلا و  لحم  یلإ  اهماسقنا  نکمی  الف  انم  هلقاعلاک  هعبطنملا  ریغلا  هوقلا  امأ  و 
یلی ام  یلإ  هنع  تضرعأ  اذإ  هبسانت و  ام  هروصب  تشقتنا  هیلإ  سفنلا  تهجوت  املک  هلوقعملا - ءایـشألا  روص  هیف  نزتخی  یلقع  رهوج 
دعب هبولطم  هروص  بناج  اهب  يذاحت  هآرمک  تباغ  تالثمتملا و  اهنع  تحمنا  يرخأ  هروص  یلإ  وأ  هینادسجلا  رادلا  یسحلا و  ملاعلا 
تناک هاذاـحملا  عضو  یلع  تیقب  اـمهمف  فلکت  لـمعت و  باـستکا و  مشجتب  يدـصلا  هواـشغلا و  اـهنع  تلیزأ  هولجم و  تراـص  نأ 

امهالک و  لاثملا - یف  امک  هل  لـثمملا  یف  حـشرلا  (1) و  قارـشإلا ینعأ  نییأرلا  فالتخا  یلع  اهیلع  هضئاف  وأ  اـهیف  هسکعنم  هروصلا 
هآرملا هولجم  تناک  یتم  سفنلا  نذإف  اـهنع - تلاز  تفرـصنا  تلوحت و  اـمهم  هیلإ و  انرـشأ  اـمک  اـمهیف  اندـنع  راـتخملا  وه  اـم  ریغ 

هنع ال الوهذم  اهنع  یحمنملا  ناکف  اهتبستکا  یتلا  ماسترالا  هیلباق  قارـشتسالا و  دادعتـسا  لاصتالا و  هکلم  یلع  تیقب  بلقلا  هرهطتم 
دیدج باستکا  لمعت  نود  نم  هداعإلا  عاجرتسالا و  یلع  هیوق  تناک  ایسنم و  ایسن 

هبسن هلقاعلا  یلإ  لاعفلا  لقعلا  قارشإ  هبسن  نأ  رم  دق  هنأ  هلقاعلا  لاعفلا و  لقعلا  نم  هیف  نحن  ام  يأ  هل  لثمملا  یف  قارشإلاب  لوقلا  - 1
هلقاعلا يرت  هلقاعلا  رون  لاعفلا و  لقعلا  رون  يأ  نیرونلا  یقالت  دـنعف  سماخلا  جـهنملا  یف  رم  اـم  یلع  هرـصابلا  یلإ  سمـشلا  قارـشإ 

نییـضایرلا لوقک  هآرملا  يأ  لاـثملا  یف  اذـه  يرخأ و  روص  اـهیف  شقتنی  نأ  ریغ  نم  اهـسفنأ  لاـعفلا  لـقعلا  یف  یتـلا  هیلکلا  روصلا 
راشأ امک  هر  فنصملا  دنع  راتخملا  اضیأ و  اهیف  شقتنی  نأ  حشرلاب  لوقلا  هسفن و  یئرملا  یلإ  هآرملا  نم  هساکعنا  عاعشلا و  جورخب 

هرس سدق  س  هیف ، اهئانف  يأ  لاعفلا  لقعلاب  سفنلا  داحتاب  لوقلا  وه  كاذ و  اذه و ال  هنأ ال  وه  اقباس  هیلإ 
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ام فالخب  ضیفملا  ضیفتسملا و  لعافلا و  لباقلا و  ظفاحلا و  كردملا و  نیب  هبـسانملا  هفراعملا و  ءاقبل  فنأتـسم  صانتقا  مشجت  و 
باجحلا و هلازإل  لمعت  باستکا و  فانیتسا  یلإ  جاتحیف  هیعیبط  هملظ  هیداـم و  هواـشغب  يرخأ  هراـت  تردـکنا  اهتلاقـص و  تلطب  اذإ 

.بولطملا وه  اهلک و  تالوقعملا  هیف  تظفحنا  یلقع  رهوج  دوجو  تبث  دقف  هلمجلاب  هبسانملا و  لوصح 

یلاضعإ کشل  یلالحنا  لیمکت 

هنأ یسوطلا  ققحملا  هذمالت  ضعب  نع  لقن  هنأ  یتح  نورظانملا  هبعصتسا  دق  نایسنلا  وهـسلا و  ههج  نم   (1) اکش جهنملا  اذه  یف  نإ 
هینهذلا ماکحألا  هقباطم  یف  دـئاقعلا  دـیرجت  حرـش  یف  یلحلا  همالعلا  لاق  هعفد  یف  مالکلا  نم  عبـشمب  تأی  مل  هلح و  یلع  ردـقی  مل 

نإ مهلوق  ینعم  نع  هتلأس  هتکنلا و  هذه  ترج  هر  هنم  یتدافتسا  تاقوأ  ضعب  یف  ناک  دق  هرابعلا و  هذهب  رمألا  سفن  یف  امل  هقداصلا 
یجراخلا و وأ  ینهذـلا  توبثلا  امإ  رمألا  سفن  یف  لوقعملا  رمألا و  سفن  یف  امل  اهتقباطم - رابتعا  وه  هینهذـلا  ماکحألا  یف  قداـصلا 

یف هشقتنملا  روصلا  قباطی  نهذلا - یف  تباث  مکح  وأ  هروص  لکف  لاعفلا  لقعلا  وه  رمألا  سفنب  دارملا  هر  لاقف  امهنم - لک  عنم  دـق 
مهنأل لاعفلا  لقعلا  یف  هبذاکلا  روصلا  شاقتناب  لوقعلا  مهمزلی  ءامکحلا  نأ  هیلع  تدروأف  بذاک  وهف  الإ  قداص و  وهف  لاعفلا  لقعلا 

اهل هظفاحلا  یف  اهماسترا  لقاعلا و  رهوجلا  نع  هلوقعملا  هروصلا  لاوز  وه  وهسلا  نإف  نایسنلا  وهسلا و  نیب  قرفلاب  هتوبث  یلع  اولدتسا 
دیفملا لاوزب  دادعتسالا  لاوز  وه   (2) نایسنلا ببس  نإف  هلوقعملا  امأ  هسوسحملا  روصلا  یف  یتأتی  اذه  امهنع و  اهلاوز  وه  نایـسنلا  و 

ملف هبذاکلا  ماکحألا  یف  ناضرعت  دق  ناتلاحلا  ناتاه  تاقیدصتلا و  تاروصتلا و  باب  یف  ملعلل 

هرس سدق  س  فیطل ، ءامیإ  هرابعلا  یف  نایسنلا و  وهسلا و  ههج  نم  - 1
هنازخ لاـعفلا  لـقعلا  نوک  یلع  هؤاـنب  ذإ  ـالف - هلوقعملا  اـمأ  هسوسحملا و  روصلا  یف  متی  هجولا  اذـهب  اـمهنیب  قرفلا  نأ  هصیخلت  - 2

هرس سدق  س  هیلکلا ، بذاوکلا  یلإ  هبسنلاب  اهیف  نایسنلا  وهسلا و  یتلاح  دوجول  هیف  بذاوکلا  نوک  یلإ  دؤم  اذه  هلقاعلل و 
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.هر همالک  یهتنا   (1) عبشمب تأی 

بذاوکلا عم  اعیمج و  قیدصتلا  ظفحلا و  قداوصلا  عم  تالوقعملا - نازتخا  یف  لاعفلا  لقعلا  نأش  نإ  هلح  یف  یناودـلا  لضافلا  لاق 
عباوت نم  یه  یتلا  ءاوسـألا  رورـشلا و  نع  هتءاربـل   (3) ناعذإلا نود  روصتلا  لـیبس  یلع  ظـفحلا  يأ   (2) قیدـصتلا نود  طقف  ظفحلا 

امم اتوبث  يوقأ  الـصحت و  دـشأ  وه  لاعفلا  لقعلا  یف  ام  نألف  الوأ  امأ  روصقلا - للخلا و  نم  یفخی  ام ال  هیف  هرکذ و  ام  یهتنا  هداملا 
رخآلاب امهدـحأ  طابترا  افیعـض و  انارتقا  امهنیب  نارتقالا  ناـک  اـمبرف  اـنناهذأ  یف  لـصح  اذإ  لومحملل  عوضوملا  نارتقاـف  اـنناهذأ  یف 

ثیح هلیلد  هبساک و  هببس و  فعضل  کلذ  الزلزتم و  اطابترا 

لجأ یسوطلا  ققحملاف  الإ  هلح و  یف  فنـصملا  نم  هعمـستس  امک  رارـسألا  ضعب  ءاشفإ  عابـشإلل و  ایـضتقم  نکی  مل  تقولا  لعل  - 1
هرس سدق  س  کلذ ، نع  زجعی  نأ  نم  انأش 

لاعفلا لقعلا  دنع  اقباطم  هیمکحلا  هبسنلا  و  لومحملا - عوضوملا و  یه  هبذاکلا و  هیضقلا  نم  هیروصتلا  ءازجألل  نأ  کلذب  دیری  - 2
اقباطم یلک  قیدـصت  وه  امب  قیدـصتلا  ءاضتقا  مدـع  کلذ  یـضتقم  نأ  هیف  و  مهولا - لعف  نم  وهف  قیدـصتلا  وه  يذـلا  مکحلا  نود 

لدتـسی نأ  الإ  یقبی  صـصخم و ال  الب  هقباطملاب  قداصلا  قیدصتلا  صیـصختف  بذاکلا  قداصلا و  قیدصتلا  نیب  قرف  ریغ  نم  ایلقع 
نم صخأ  لیلدـلا  هجیتـن  نوک  روذـحم  ـالوأ  هیلع  دری  رکذـلا و  لوهذـلا و  نم  هضرعی  اـمبر  اـم  روصتلا و  قیرط  نم  بولطملا  یلع 

هلظ دم  ط  کلذ ، مهفاف  هجیتنلا  نم  معأ  لیلدلا  نوک  روذحم  ایناث  یعدملا و 
یف تاقیدـصتلا  روصتف و  الإ  قیدـصتف و  هبـسنلل  اناعذإ  ناک  نإ  ملعلا  نـأل  قیدـصت  هیف  نکی  ملف  ناـعذإ  هیف  نکی  مل  اذإ  هنأ  هیف  - 3

یلکلا و ناعذإلا  کلذک  هیف  هیلکلا  هطیسبلا  روصت  نأ  امک  لاعفلا و  لقعلا  وه  اضیأ  هیلکلا  تاقیدصتلا  هنازخ  هیلک و  هیلکلا  ایاضقلا 
نایسنلا وهسلا و  نیب  هقرفتلا  بذاکلا و  یلکلا  قیدصتلا  یلإ  هبسنلاب  کلذ  یف  نایسنلا  وهـسلا و  یتلاح  ضورعل  هیف - یلکلا  قیدصتلا 

هب نعذـملا  ریغ  لاعفلا  لقعلل  روصتملا  بذاکلا  قیدـصتلا  لاکـشإلا و  یقب  لاعفلا و  لقعلاب  الإ  میقتـسی  یلکلا ال  ناعذإلا  کلذ  یف 
هرس سدق  س  عئاشلا ، لمحلاب  یلوألا ال  لمحلاب  قیدصت 
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ریغ امهنارتقاب  انم  مکحلا  نوکیف  کلذ  ریغ  وأ  هبرجت  وأ  سح  وأ  سدـحت  نم  وأ  یمل  طسو  يذ  ناهرب  نم  اـمهنیب  نارتقـالا  نکی  مل 
لاعفلا  (1) لقعلا یف  لومحملاب  عوضوملا  نرتقا  اذإ  امأ  ابذاک و  امکح  نوکیف  هفـالخب  عقاولا  ناـک  اـمبر  مهو و  وأ  کـش  وهف  عطاـق 

یف رخآلاب  امهدحأ  نارتقاک  هجولا - اذه  یلع  امهدوجو  بابـسأ  نم  الـصاح  ایرورـض  ادـکؤم  انارتقا  رخآلاب  امهدـحأ  نارتقا  نوکیف 
.عقاولا یف  دوجولا  نم  وحن  یف  امهداحتا  وأ   (2) لومحملاب عوضوملا  نارتقا  نع  هرابع  الإ  مکحلا  قادصم  سیل  جراخلا و  فرظ 

امأف هیناثلا  هرطفلا  یف  ثداحلا  یعابطنالا  ملعلا  نم  ناعون - امه  امنإ  هماقم  یف  نیبت  ررقت و  امک  قیدـصتلا  روصتلا و  نألف  ایناث  اـمأ  و 
اهلک يدابملا  مولع  نإف   (3) اقیدصت اروصت و ال  امهنم  یش ء  سیلف  هرکذ  لج  لوألا  قحلا  ملع  هیلاعلا و  يدابملا  مولع 

امک بذاوکلا  یف  يرورـضلا  دـکؤملا  صاخلا  نارتقالا  یفن  هنأ  لاـحلا  ماـعلا و  یفن  هنأ  یناودـلا  لـضافلا  یلإ  بسن  هنأ  هرهاـظ  - 1
ناعذإلا و اذـه  نأل  اضیأ  قلطم  صاـخلا  یفن  نأ  هر  فنـصملا  دارم  نکل  قیدـصتلا - ظـفحلا و  قداوصلا  عم  لـقعلا  نأـش  نأ  حرص 
و يریغ - بوجو  یعمج و  دوجو  اذـه  نإ  ثیح  نم  كاـنه  نم  اـبکرم  ـالهج  لـهاجلا  بذاـکلا و  نعذـملا  یف  يرورـضلا  مکحلا 

یف هیلإ  ریـشیس  يذلا  قیقحتلا  یلإ  حیملت  ضارتعالا  اذه  یف  هلمجلاب  كانه و  نم  هیرونلا  تبلا و  هرورـضلا و  يدرجت و  یلک  دوجو 
هرس سدق  س  کلذ ، دیعب  لحلا 

نکل هلثم  عم  هسفن  یف  دوجو  نیب  ققحتی  نأ  نکمی  نارتقالا  نإف  دوجولا  یف  داحتالا  مزالی  نارتقا  لک  نأ  ملسن  الف  رهاظ  عنم  هیف  - 2
هلظ دم  ط  هریغل ، دوجو  عم  الإ  ققحتی  داحتالا ال 

هقداصلا اـیاضقلا  هقباـطم  يوعد  لـصأ  یلع  ضارتعا  هنکل  باـتکلا  نم  لوقعملا  لـقاعلا و  یـشاوح  یف  هانحـضوأ  دـق  قح و  وه  - 3
ایاضقلا هنمـضتت  يذـلا  یلوصحلا  ملعلا  نأ  باوجلا  طقف و  یناودـلا  ققحملا  باوج  یلع  لاعفلا ال  لقعلا  رهوج  یف  هشقتنملا  مولعلل 

نتم یلع  قابطنالا  یبأی  امک ال  کلذ  یف  يروضحلا  ملعلا  نم  لقعلا  دـنع  ام  یلع  قابطنالا  یبأی  ـال  قیدـصت - روصت و  نم  هلوقعملا 
ملعلا مهرـصقل  هیلوصح  لـقعلا  مولع  نوـک  میلـست  نم  مهمـالک  رهاـظ  یلع  ضارتعـالا  کلذـب  دارأ  هر  فنـصملا  ناـک  جراـخلا و 

هلظ دم  ط  يروضحلا ، یلع  یلوصحلا  ملعلا  قابطنا  هحص  هیلع  یفخی  نأ  نم  لجأ  وهف  الإ  هسفنب و  یشلا ء  ملعب  يروضحلا 
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لعج و ریغ  نم  اهتاوذل  هتباثلا  اهتاوذ  روضح  سفنب  هیدوجولا  اهمزاول  روضح  اهـسفنأب و  هلوقعملا  هلقاعلا و  اهتاوذ  روضح  نع  هرابع 
هیکاردإلا انتیوه  ینیعلا و  اندوجو  بسحب  انع  هخلسنملا  ریغ  انتاذ  مزاول  انتاذب و  انملعک  هانررق  امبسح  ناث  لیـصحت  فنأتـسم و  ریثأت 

.روعشلا هایحلا و  نیع  یه  یتلا 

لک نأ  یه  همدـقم  دـیهمت  یعدتـسی  وهف  سفنلا - هیلإ  نکـست  بلقلا و  هب  نئمطت  هجو  یلع  هیف  لاقملا  قح  لاکـشإلا و  لـح  اـمأ  و 
هیلمعلا تالامکلا  وأ  تاکلملا  باب  نم  وأ  هیملعلا  تاکلملا  وأ  تـالامکلا  باـب  نم  تناـک  ءاوس  هیناـسنإلا  سفنلا  یف  هخـسار  هکلم 
طابتراب لصحت  امنإ  یهف  اـهریغ  هثارحلا و  هراـجتلا و  هباـتکلاک و  لاـعفألا  ررکت  لاـمعألا و  نرمتب  لـصحت  یتلا  تاعانـصلا  هکلمک 
اهدوجو اهرثکت و  یف  یفکی  هفلتخملا ال  عاونألا  نأل  هیف  هدوجوملا  تاهجلا  نم  هیلعف  ههج  لجأل  لاـعفلا  لـقعلاب  سفنلا  نم  صاـخ 

- هرثکتملا عاونألا  للع  نأ  نم  نوینوطالفألا  هآر  امک  هیلقع  هددـعتم  دابم  یلإ  امإ  جاتحی  لب  هیلباقلا - اـهتاهج  رثکت  وأ  لـباوقلا  رثکت 
.نیئاشملا يأر  وه  امک  ریخألا - لقعلا  یف  هیلعاف  هددعتم  تاهج  یلإ  امإ  اهبابرأ و  یه  هرثکتم  لوقع  ملاعلا  اذه  یف 

تیمـس ءاوس  ملاعلا  کلذ  نم  ایدوجو  ارمأ  اهنوک  ثیح  نم  اهأشنم  اهأدـبم و  ملاعلا  اذـه  یف  هیدوجولا  تالامکلا  عیمجف  هلمجلاب  و 
اهسفن دح  یف  یه  هل و  هیدوجو  هلاح  لاوز  وأ  رخآ  یش ء  مدعل  اهمازلتسا  یلإ  هعجار  اهتیرش  هیدوجولا  رورشلا  ذإ  ارورش  وأ  تاریخ 

هسفن یف  امهنم  لکف  بذکلا  بکرملا و  لهجلا  اهنم  امهرئاظن و  هقرـسلا و  انزلاک و  تاریخلا  نم  هدودعم  نوکت  اهدوجو  ههج  نم  و 
هقطاـنلا سفنلا  یلإ  هفاـضإلاب  ارـش  دـعی  اـمنإ  هیناویح و  یه  اـمب  سوفنلا  قلطمل  تـالامکلا  نم  دـعی  هیناـسفن  هفـص  يدوـجو و  رمأ 

.قحلا لیصحت  یف  عفان  یناثلا  یقیقح و  ریخ  لوألا  نإف  قدصلا  هکلمل  مئادلا و  یملعلا  نیقیلل  اهتداضمل 

هیناسفن هکلم  لک  ءازإب  ام  نوکی  نأ  مزلی  لوقنف ال   (1) همدقملا هذه  تدهمت  اذإف 

وه امنإ  هبذاک  وأ  ابکرم  الهج  هبذاکلا  هیضقلا  نوک  كانه و  نم  يأر  لک  كانه و  اقلطم  هیـضق  لک  نأب  بیجن  يرخأ  هرابعب  و  - 1
یف رانلا  نایرس  وأ  درولا  یف  ءاملا  نایرس  ندبلا  یف  راس  فیطل  رهوج  اهنإ  سفنلا - هیهام  یف  لوقی  نم  الثم  قییضتلا  دییقتلا و  لجأل 
عبط اهنإ  لوقی  نم  يرمألا و  حورلا  نع  لـصفنمب  سیل  وه  يراـخبلا و  حورلا  مکح  اذـه  نإ  ثیح  نم  هیقح - ههج  هلوق  یفف  محفلا 

سفنلا نم  هبترم  لوبجملا  عبطلا  لـب  هنم - هبترم  يرمـألا  حورلا  هعاـط  یلع  لوبجملا  عبطلا  نإ  ثیح  نم  هیقح  ههج  اـضیأ  هلوـق  یفف 
اهیف نایـسنلا  وهـسلا و  كاردإلا و  لاعفلا و  لقعلا  یف  اهلک  هقحلا  تاهجلا  امهیلع و  سق  ءاقبلا و  هیناحور  ثودـحلا  هینامـسج  اهنأل 
لاق انه 280  نم  رـصحلا و  دـییقتلا و  نم  رم  امل  غئاس  هبکرم  تالاهج  بذاوک و  اهنوک  کلذ  عم  هنع و  هب و  لاـصفنالا  لاـصتالاب و 

كرـش و یبایب ز  ات  تادـقتعم  هلمج  يالویه  وش  شاب  دـهاشم  شتروص  همه  رد  شاب  دـئاقع  هلمج  هتخت  بهذـلا - هلـسلس  بحاص 
یتلا تایلکلل  لهجلا  باحـصأ  كاردإ  نأ  دعب  نع  عاونألا  بابرأ  هدهاشمب  تایلکلا  كاردإ  نأ  یف  اقباس  انررح  دق  تاجن و  لهج 

كاردإ نأ  امک  هفیعـض  هدـهاشم  دوجولا  هقیقح  هدـهاشم  یلکلا  مدـعلا  كاردإ  نأ  امک  هذـه  هدـهاشمب  اضیأ  هلهاجلا  مهناهذأ  یف 
هرس سدق  س  ادوهش ، اهتدهاشم  ماعلا  دوجولا 
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نوکی نأ  وه  هنم  دـب  يذـلا ال  لب  رمألا  کلذ  وأ  هکلملا  کلت  عون  نم  هنیعب  وه  لقعلا  ملاع  یف  وأ  لاعفلا  لقعلا  یف  يدوجو  رمأ  وأ 
هکلم اهل  تلـصح  هقح  هقداص  مولعل  اـهتظحالم  تررکت  اذإ  سفنلا  نأ  اـمک  نذإـف  رمـألا  کلذـل  وأ  هکلملا  کـلتل  بساـنم  رمأ  هیف 

هبذاک و هیـضق  هروص  اهیف  تمـسترا  اذإ  کلذـکف  ههجلا  هذـه  نم  تءاش  یتم  لاعفلا  لقعلا  نوئـش  نم  نأشب  طابترالا - لاـصتالا و 
تءاش و ال یتم  هنوئـش  نم  رخآ  نأشب  ههجلا  هذـه  نم  لاصتالا  هکلم  اهل  تلـصح  ایوق  اتافتلا  اهیلإ  سفنلا  تفتلا  وأ  اـهماسترا  ررکت 

ینعم اذـهف  اذـه  بسانی  ارمأ  وأ  كاذ  بسانی  ارمأ  لب  هبذاک  هیـضق  اذـه  هقداص و ال  هینهذ  هیـضق  هنیعب  نأشلا  کـلذ  نوکی  نأ  مزلی 
.هیلإ سفنلا  عاجرتسا  لقعلا و  ملاع  یف  ءایشألا  روص   (1) نازتخا

طیسبلا لقعلا  یف  تادوجوملا  روص  لوصح  ینعم  سیل  نأ  ارارم  کل  انرشأ  دق  و 

ملاعلا اهنع  هزنتی  یتلا  رورشلا  نم  اهنأ  امب  انسوفن  یلإ  لقعلا  نع  هبذاکلا  مولعلا  لوزن  لاکشإ  نع  اباوج  حلصی  امنإ  اذه  نأ  قحلا  - 1
هینیعلا ول ال  ذإ  هینیع  ریغ  نم  اهبـسانی  ام  دوجوب  عفدنی  الف  لقعلا  دنع  اهل  قباطم  دوجو  مدع  ثیح  نم  لاکـشإلا  امأ  یلقعلا و  یلعألا 
یکحم ریغ  نم  هیاـکحلل  ینعم  ـال  هیاـکحلا و  هیتاذ  نم  ملع  هنأ  اـمب  یلوـصحلا  ملعلا  رخآ  ریرقتب  .اـیلوصح و  ملعلا  نکی  مـل  هجوـب 

یف قحلا  .هبذاکلا و  ایاضقلا  روصتت  فیکف  هقباطی  هءارو  مولعم  ریغ  نم  ملعلل  ینعم  الف  هدـعب  هیاغ  ریغ  نم  قیرطلل  هءارو و ال  نوکی 
نم هیلقعلا  هیلکلا  مولعلا  یف  وه  امنإ  هءارو و  امل  ایکاح  تاذـلاب  هنوک  نم  رکذ  اـمل  ءاـطخلا  لـبقی  ـال  ملع  وه  اـمب  ملعلا  نأ  باوجلا 

کلذ مهفاف  لومحملا  ناکم  لومحملاب  سیل  ام  وأ  عوضوملا  ناکم  عوضوملاب  سیل  ام  عضت  ثیح  همهاولا  هنطیش  هلیختملا و  هباعد 
هلظ دم  ط  رخآ ، ماقم  یلیصفتلا  هنایبل  و 
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اهروص اذـک  هینامـسجلا و  هداملا  یف  مسترت  هسوسحملا  اهروص  نأ  امک  ضعب  نع  اهـضعب  هزیامتملا  هرثکلا  هجو  یلع  هیف  اـهماسترا 
نع رعاـشملا  نم  هب  قلعتی  اـم  ملاـعلا و  اذـه  قیـضل  کـلذ  و  هجولا - اذـه  یلع  هیلاـیخلا  سفنلا  یف  مسترت  یتلا  هیلیـصفتلا  هیناـسفنلا 

ماسقنالا هرثکلا و  هیریغلا و  مدعلا و  نع  هءاربلا  و  یلقعلا - مامتلا  یعمجلا و  روضحلا 
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هتردق هیلزأ  لوألا و  إدبملا  دوج  ماود  یف  رشاعلا  فقوملا 

هراشا

يذـلا ال امنإ  دـساف و  نئاک  ددـجتم  ملاعلا  نأ  عم  امئاد  لعفلا  نع  لطعتی  ادـبأ و ال  هاوس  امع  هضیف  عطقنی  عطقنی و ال  مل  هنأ  ناـیب  و 
انرـشأ امک  قحلا  يوس  ام  ملاعلا و  هلمج  نم  تسیل  یه  تایقابلا و  همولع  تاماتلا و  هللا  تاملک  یه  ادبأ  دـفنی  صقنی و ال  دـیبی و ال 

لوصف هیف  ارارم و  هیلإ 

دوجولا یف  هددجت  ملاعلا و  ثودح  یفانی  دوجلا ال  ضیفلا و  ماود  نأ  هلأسملا و  هذه  فرش  یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) لصفلا

هراشا

ملعا دوجولا  یف  هددـجت  ملاعلا و  ثودـح  یفانی  دوجلا ال  ضیفلا و  ماود  نأ  (1) و  هلأسملا هذه  فرـش  یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) لصفلا
هللا هفرعم  یلإ  لوصولا  نکمی  لوقعلا و ال  ناهذألا و  یف  اهررقت  بجی  یتلا  هینیدلا  هیمکحلا و  تامهملا  مئاظع  نم  هلأسملا  هذه  نأ 

قفاوی هیمکحلا و  نیهاربلا  قباطی  هجو  یلع  هفیرشلا  هلأسملا  هذه  ناقتإب  الإ  ناصقنلا  هرثکلا و  نع  ههیزنت  هدیحوت و  و 

نییلملا دنع  هیلع  ینتبی  اهلصأ  بلاطملا و  تاهمأ  نم  وه  يذلا  یلاعت  عناصلا  تابثإ  نإف  ثودحلا  هلأسم  کل  هفیرـش  اهنأ  امک  و  - 1
اذک میدق و  عناص  نم  هل  دب  ثداح ال  ءانب  ملاعلا  نأ  لثم  الإ  هیلع  مهلدی  سیل  رهاظلا  لهأ  ثودحلا و  وه  مهدنع  هجاحلا  طانم  نإف 

نونتعی نویلملا  نوققحملا و  نویهلإلا  ناک  اذل  همدع و  عنتما  همدق  تبث  ام  ذإ  ثودحلا  یلع  ینتبی  همایقلا  مایق  هراوب و  ملاعلا و  روثد 
هضیف عاطقنا  مدع  عم  هیناهربلا  هیعرشلا و  عاضوألا  نیب  عماجلا  ققحملا  لوق  ثودحلا  یف  لحفلا  لوقلا  نکل  .اریثک  ثودحلا  تابثإب 
هرون دیبت و  دفنت و ال  هتاملک ال  هیطعلاب و  نیدیلا  طساب  ناسحإلا و  میدق  ینـسحلا  هئامـسأ  نم  نإف  دوجلا  نع  هکاسمإ  مدع  یلاعت و 

هیرهوجلا هکرحلا  یتاذلا و  ددجتلا  ینامزلا و  ثودـحلاب  لوقلاب  یتأتی  وه  امنإ  اذـه  هتنـس و  یف  لیطعتلا  زوجی  هلمجلاب ال  .لفأی و  ال 
رخآ ال عضوم  یف  هانققح  امک  هر  دامادلا  ققحملا  دیـسلا  هب  لوقی  يذـلا  يرهدـلا - ثودـحلاب  لوقلا  وأ  هر  فنـصملا  لوقی  ام  یلع 

نع لولعملا  فلختل  مزلتـسم  هنإف  مهوتملا  وأ  موهوملا  نامزلاب  نولئاقلا  هلاثمأ  يرعـشألا و  هب  لوقی  يذـلا  ینامزلا  ثودـحلاب  لوقلاب 
کلذ وحن  وأ  هحلـصم  وأ  تقو  روضح  یلإ  هجاحلا  لاوحألا و  حونـسک  ضیفلا  ماود  مدـعل  همزاللا  يرخألا  ریذاحملا  هماـتلا و  هلعلا 

نأ یلابب  رطخ  ام  عاضوألا  نیب  عماجلا  ینامزلا  ثودحلاب  لاوقألا  نم  .هرخآ و  یلإ  لوصولا  نکمی  هلوقب و ال  هر  فنصملا  راشأ  امک 
وأ همیخ  باوخ  رد  رـس  داهن  نوچ  یمدآ  .هئانفب  نإف  هثودحب  ثداح  وه  امک  هثودـحب و  ثداح  ملاعلاب  ملاعلل  ربخ  هنع  يذـلا  ملاعلا 
نأ دـب  ناک ال  كاردإ  يأب  تاذـلاب  كردـملا  نأ  تاذـلاب و  كردـم  ریغ  هداملل  دوجوم  وه  ام  نأ  ققح  دـق  بانط و  هتـسسگ  دوش 
وأ هیلاخ  وأ  هیسح  هراشإ  هیلإ  ریشت  هنع و  ربخت  یتلا  امهنیب  ام  ضرألا و  ءامـسلاف و  هکردمل  هدوجو  هنیعب  وه  هسفن  یف  هدوجو  نوکی 
دنع امک  تروک  سمشلا  ترثتنا و  بکاوکلا  تقـشنا و  ءامـسلا  یتح  رثدتـس  هیعیبط  هیویند  یه  امب  اهلک  هثداح و  ادیقم  القع  هیلقع 

هرس سدق  س  قیقد ، هنإف  نطفتف  توملا -
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هیلقعلا و مولعلا  هیمکحلا و  دعاوقلل  نیمزتلملا  لاوقأ  نأ  نیمسربملا  نم  روهمجلا  لوقعلا و  ءافعـض  رثکأ  مهوتی  دق  هیوبنلا و  نیناوقلا 
هیلکلاب و میدق  ملاعلا  نإ  نولوقی  نیمدقألا  ءامکحلا  نیطاسأ  نإ  ءایبنألا و  هب  تءاج  امل  هیهلإلا و  عئارشلل  هفلاخم  مهتلدأ  مهججح و 

اهتادوجوب تاوذلا  هرمتسم  هیصخشلا  تایوهلاب  همیدق  اهتایلک  رـصانعلا و  یلویه  لب  اهتایلویه  اهروص و  بکاوکلا و  كالفألا و  نإ 
کئلوأ یلع  ءارتفا  هنأ  اهماسقأ  رهوجلا و  هلوقم  ثحابم  یف  انرکذ  دق  اذه  هدـساف و  هثداح و ال  هلئاز و ال  هرثاد و ال  اهتایـصخش ال  و 

.ع مهؤایلوأ  لسرلا و  هب  تءاج  امل  فلاخملا  رکنتسملا  حیبقلا  نظلا  اذه  نع  مهرارسأ  مهراونأ و  هللا  سدق  نیلوألا  نیقباسلا 

سافنألا عم  ددجتی  ملاعلا  نکل  عطقنم و  ریغ  هضیف  (1) و  مئاد هدوج  نأ  یلإ  اوبهذ  معن 

مدـعلا درط  یه  یتـلا  دوجولا  هقیقح  و  هتافـص - هللا و  وه  مهنیعأ  بصن  ناـک  مهنأ  ههجو  ناـک  میدـق  ملاـعلا  نأـب  اوـهوفت  وـل  و  - 1
یف تایناف  یه  تایهاملا و  تایئیـش  الإ  سیل  ملاعلا  امهنیب و  ام  ضرألا و  تاوامـسلا و  تایهام  هب  رونت  يذلا  هللا  رون  یه  اهرـشارشب 

 . هلبق هللا  تیأر  الإ و  ائیـش  تیأر  ام  یلع ع : لاق  امک  هللا  یلإ  هقیقح  الوأ و  فاضم  دوجولا  سمـشلا و  یف  لظلا  ءانف  دوجولا  هقیقح 
طاقـسإ نم  دب  تایهاملا ال  یلإ  یئزجلا  لقعلا  دنع  فیـضأ  ول  دید و  ادخ  لوأ  دید  هک  يزیچ  رهب  دید  افـص  رون و  تفرعم  زک  یلد 

هعقص نم  ام  هتافص و  هللا و  یلع  الإ  مهرظن  عقی  ملف  هللا  یف  نإف  لحمـضم  لب  هللا  ءاهب  نم  ولمم  مهدوهـش  رظن  یف  ملاعلاف  تافاضإلا 
هرس سدق  س  لایسلا ، یعیبطلا  اهدوجو  یف  ثودحلا  اهرابتعا  دنع  تایهاملا  مکح  نوکی  نأ  یفانی  اذه ال  مدقلا و  اهمکح  و 
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ثودح نکمی  هنایب و ال  قبس  امک  هئامسأ  تایلجت  هلاعفأ و  الإ  هنوئـش  تسیل  ٍنْأَش و  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  هرکذ  زع  هلوق  هجولا  اذه  نم  و 
لاصتا ءاقبلا و  ثودحلا و  یف  جردتلا  ءاضقنالا و  ددجتلا و  ماود  وحنب  الإ  میدقلا  تباثلاب  ریغتملا  طابترا  ماتلا و ال  إدـبملا  نم  لعفلا 

یف دجوت  هیجیردـت  هیوه  اهنإ  لیق  ثیح  هکرحلا - سفن  یف  روهمجلا  دـنع  روهـشملا  وه  امک  ءانفلا  دوجولا و  یف  مرـصتلا  لدـبتلا و 
.ائیشف ائیش  مدعت  ائیشف و  ائیش  جراخلا 

وه جـیردتلا و  یلع  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جورخلا  سفن  اهانعم   (1) یلقع رمأ  لب  هیجراخلا  تایوهلا  نم  تسیل  هکرحلاف  اندـنع  امأ  و 
تاذـلا وه  يردـصملا  ینعملا  اذـه  هنم  عزتنی  يذـلا  هیجراخ و  هقیقحل  اناونع  نوکت  نأل  حلـصت  یتلا  هیرابتعالا  تاـموهفملا  رئاـسک 
اهضعب عاطقنا  لاوزلا و  مزلی  هنیعب  هثودح  یجیردت و  هلاحم - هدوجوف ال  اجیردت  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهدوجو  جرخی  یتلا  هیجراخلا 

سیل لاصتالا و  نیع  ضعب  نع 

یشلا امنإ  لصأتم  یش ء  سیل  یشلا ء  ددجت  وه و  امب  یشلا ء  ددجت  هکرحلا  نإ  هلـصاح  هکرح  هکرحلا  یف  تسیل  هنأل  هلوق  یلإ  - 1
هکرحلاف ددـجتلا  یف  هعیبطلل  هعبات  اهنکل  هکرحلا  اهیف  عقت  یتلا  ضارعألاک  وأ  هددـجتملا  هعیبطلاک  ددـجتملا  یـشلا ء  وه  لصأتملا  ء 

ناک الإ  هلـصأتم و  ءایـشأب  تسیل  اـمهوحن  رثأـتملا و  رثأـت  ثداـحلا و  ثودـحب  مهلوقک  هنم  لوقلا  اذـه  یفرحلا و  ینعملاـک  اهـسفن 
هر فنـصملا  لاق  ام  اذه  ددجت و  ددجتلل  سیل  اذکف  رثأت  رثأتلل  ثودح و  ثودحلل  سیل  لسلـست و  ارثأتم و  رثأتلا  اثداح و  ثودحلا 

هرس سدق  س  كرحتملل ، هکرحلا  لب  هکرح  هکرحلل  تسیل  يأ  هکرح  هکرحلا  یف  تسیل  و 
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یش دوجو  جیردت  نع  هرابع  یه  لب  یجیردت - دوجو  اهل  سیل  (1) و  هکرح هکرحلا  یف  تسیل  هنأل  هکرحلا  هفص  هانرکذ  يذلا  اذه 
تلسلستل الإ  اهـسفن و  هیکرحتم  لوصحلا ال  یف  رخآ  یـش ء  هیکرحتم  نع  هرابع  هکرحلاف  اریـسی  اریـسی  لعفلا  یلإ  هجورخ  رخآ و  ء 
تالوقملا نم  عبرأ  عاونأ  یه  روهـشملا  یفف  تـالوقملا  عاونأ  ضعب  وه  تاذـلاب  هدوجو  جردـتی  يذـلا  هیاـهن و  ریغ  یلإ  تاـکرحلا 

هیداملا عئابطلا  نإف  رهوجلا  هلوقم  عم  هروکذـملا  عبرألا  یه  اهنم و  سمخ  عاونأ  یه  قیقحتلا  یف  عضولا و  نیألا و  فیکلا و  مکلا و 
تایوهلا عیمج  نأ  اـنیب  هیلع و  نیهاربلا  اـنمقأ  اـمک  اندـنع  اـهرهوج  اـهتاذ و  یف  هکرحتم  اـهلک  هیعیبطلا  نادـبألاب  هقلعتملا  سوفنلا  و 

ءاوس هیرصنع و  وأ  هیکلف  تناک  ءاوس  اداوم و  وأ  اروص  تناک  ءاوس  تابکرم و  وأ  طئاسب  تناک  ءاوس  ملاعلا  اذه  یف  یتلا  هینامسجلا 
یفف لزألا  یف  عطقنم  ریغ  ینامز  مدـعب  هیقوبـسم  نیعم  دوجو  لک  بسحب  اهلف  ینامزلا  مدـعلاب  هقوبـسم  یهف  عئابط  وأ  اـسوفن  تناـک 

قدـصی امم  یعمجلا  يدارفألا و  یلومـشلا  قارغتـسالا  یلع  اهلک  ذإ  هیعیبطلا  تایوهلا  هینامـسجلا و  صاخـشألا  عیمج  مادـعأ  لزـألا 
یلکلاب یمـسملا  نإف  هیوهلا  هتباث  هقیقح  دوجولا و ال  رمتـسم  یـصخش  دحاو  اهیف  سیل  هثداح  اهلکف  یلزأ  مدـعب  هقوبـسم  اهنأ  اهیلع 

عاطقنا و اضیأ  تابث و ال  رارمتسا و  هرثک و ال  هدحو و ال  دوجو و ال  اهتاذ  ثیح  نم  اهتاذ  یف  اهل  سیل  طرـشب  هیهاملا ال  یعیبطلا و 
هثداح اهمدقب  همیدق  اهترثکب  هریثک  اهتدحوب  هدحاو  اهدوجو  نیعب  هدوجوم  اهدارفأل  هعبات  تافـصلا  هذه  عیمج  یف  یه  لب  ثودـح 

.اهثودحب

اهتاذ رابتعا  بسحب  هثداح  نکت  مل  نإ  رمألا و  سفن  یف  هثداح  هلاحم  یهف ال  هثداـح  اـهدارفأ  عیمج  نأ  ناـهربلاب  نیبت  ققحت و  اذإـف 
انهاه نم  هیثیحلا و  کلت  نم  همیدـقب  تسیل  کلذـکف  اهتاذـب  اهتاذ  راـبتعا  ثیح  نم  هثداـح  نوکت  ـال  اـمک  اـهنکل  اـهتاذ  ثیح  نم 
تناک نإ  همیدـق و  صاخـشألا  هبقاعتملا  عاونألا  عئابط  نأ  نم  ءایکذألا  رثکأ  هب  نعذأ  ءامکحلا و  نع  رهتـشا  اـم  نأ  رهظی  فشکنی و 

صاخشألا بقاعتب  هظفحنم  هیهاملا  ذإ  هثداح  اهلک  اهصاخشأ 

دم ط  رکذـتف ، هکرحتم  هکرح و  هیرهوجلا  هکرحلا  نأ  اضیأ  مدـقت  لوألا و  رفـسلا  نم  هکرحلا  ثحابم  یف  هیف  هشقانملا  تمدـقت  - 1
هلظ
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نإ موهفملاب و  دحاولا  ددـعلاب و  دـحاولا  نیب  طلخ  هیف  (2) و  دودحملا ناکم  دحلا  ذـخأ  نیب  هطلاغم  هیف  لب   (1) الصأ حیحصب  سیل 
هـضرعی هفلتخم و  دویقب  دـیقتم  دـحاو  رمأ  كانه  نوکی  نأ  وه  هرثکتم - دارفألا  هدـحاو و  هیهاملا  نوک  ینعم  نأ  اومعز  سانلا  رثکأ 
ارمتـسم یقبی  لب  هلاوزب - رمألا  کلذ  لوزی  تانیعتلا ال  دویقلا و  ضعب  لاز  اذإ  دـیق و  لک  عم  تاذـلا  ظوفحم  نوکی  هلباقتم  تاـفص 

هرات و ضیبی  مسجک  هنیعب  وه  وه  يرخأ و  دـعب  هفـص  هیلع  أرطی  دـحاو - لـحمک  اـهنیعب  یه  یه  هتاذ  اـهنم و  رخآ  ضعب  هقحلی  مث 
.لاوحألا ریاغت  تافصلا و  لدبت  عم  الوأ  دوجوملا  مسجلا  کلذ  هنیعب  وه  يرخأ و  دربتی  هرات و  نخستی  يرخأ و  دوسی 

رثکتم تاذلاب  دحاو  یـش ء  جراخلا  یف  یعیبطلا  یلکلا  نأ  معز  نم  یلع  عنـش  سیئرلا  خیـشلا  نإف  نیققحملا  دـنع  میظع  وهـس  اذـه 
یلإ دحاو  بأ  هبـسنک  تسیل  هتایئزج  یلإ  یلکلا  ینعملا  هبـسن  نإ  لاق  یتح  هرثکتم  هنمزأ  یف  هددـعتم و  هنکمأ  یف  دوجوم  قحاوللاب 

لکلا نع  هزاحنم  ضرفت  هیناسنإ  یلإ  هتبسن  درجمف  هتیناسنإ  یلإ  سانلا  نم  دحاو  لک  سیل  ءانبأ و  یلإ  ءابآ  هبـسنک  لب  نیریثک  ءانبأ 
قیقحت فلـس  دق  و  نهذلا - یف  وهف  هیف  كرتشملا  ینعملا  امأ  هیناسنإلا و  نم  رخآلل  ام  ریغ  ددعلاب  یه  يرخأ  هیناسنإ  دحاو  لکل  لب 

.هیهاملا لئاسم  یف  ثحبملا  اذه 

یعیرفت هیبنت 

نم امهقباطی  ام  ناـمزلا و  هکرحلل و  عاـطقنالا  هیادـبلا و  تاـبثإ  اولواـح  اـمل  نیملکتملا  نإ  ثیح  هفـسالفلا  عاـبتأ  نم  بجعلا  نم  و 
یف جراخلا و ال  یف  اهل  عامتجا  ثداوحلا ال  تابقاعتملا و  هذه  نإ  اولاق  اهیف  امهریغ  فیاضتلا و  قیبطتلا و  ءارجإب  هبقاعتملا  ثداوحلا 

نکی مل  اـمل  رومـألا  کـلت  نأ  نع  اولفغ  اولهذ و  دـق  عاـطقنالاب و  اـهیلع  مکحی  هفیاـضملا و  هقباـطملا و  اـهیف  يرجی  یتـح  لاـیخلا 
یف دوجو  اهعومجمل 

تاکرحلا هذـه  نأ  ددـجتلا و  ثودـحلا و  همئاد  عئابطلا  نأ  مهدارم  نأب  هحـصلا  تاـبثإ  نکمی  هغلاـبم و  هیف  اـقلطم  هحـصلا  یفن  - 1
سدق س  هیلإ ، هعطقنملا  نوکـسلا و  نم  هئدتبملا  همیقتـسملا  هینیألا  تاکرحلا  لثم  تسیل  هیکلفلا و  هیعـضولا  هکرحلا  لثم  هیرهوجلا 

هرس
هلظ دم  ط  قادصملا ، ناکم  موهفملا  ذخأ  هب  دیری  - 2
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تاکرحلا و هیلزأب  مهنم  لوقلا  حـصی  فیکف  اهعاطقنا - اهیهانتب و  مکحلا  نکمی  امک ال  اهمدـق  اهتیلزأب و  مکحلا  نکمی  جراـخلا ال 
.لودعلا هجو  یلع  ثداوحلا  یهانت  نامزلا و ال  مدق 

اطیسب و ابلس  یهانتلا  (1) و  ثودحلا اهعومجم  نع  بلسی  اذک  یلودعلا و  بلسلا  ینعمب  یهانتاللا  مدقلا و  اهنع  بلسی  نأ  قحلا  لب 
ایباجیإ امکح  عاطقنالا  یهانتلاب و  اهیلع  مکحی  ثودحلا و  ثداوحلا  نامزلا و  هکرحلا و  تایئزج  نم  دـحاو  دـحاو  لکل  تبثی  نکل 

امک عومجملا  یلع  مکحلا  یلإ   (3) يدعتی دق ال  دحاو  لک  یلع  مکحلا  نأل  اثداح  لکلا  نوکی  نأ   (2) کلذ نم  مزلی  ایلیصحت و ال 
.هنایب رم  امک  امیدق  یعیبطلا  یلکلا  نوکی  نأ  اضیأ  معز و ال  امک  امیدق  عومجملا  يأ  لکلا  نوکی  نأ  اضیأ  کلذ  نم  مزلی 

دح یف  ناک  اـثداح  هتاذ  یف  نکی  مل  اذإ  یلکلا  نأ  هل و  هیاـهن  ـال  هنأ  تبث  هیاـهن  هل  نکی  مل  اذإ  لـکلا  نأ  مهوتی  نأ  مهوتمل  سیل  و 
فیکف عوضوملا  دوجو  یعدتسی  یباجیإلا  مکحلاف  الصأ  یش ء  هل  تبثی  هل ال  دوجو  ام ال  نأبف  لوألا  یف  امأ  لوقن - انأل  امیدق  هتاذ 

امک مودعملاف  هباتکاللا  رصباللا و  یمعلاک و  ایمدع  وأ  ایدوجو  ارمأ  رمألا  کلذ  ناک  ءاوس  ءایـشألا  نم  یـش ء  هل  توبث  امل ال  تبثی 
رصبلا هنع  بلسی 

اهل دب  هبجوملا ال  دحاو و  لک  دوجو  ریغ  فنـصملا  دنع  هل  دوجو  عومجملا ال  نأل  اهنع  نابلـسی  امنإ  مدـقلا و  اهنع  بلـسی  امک  - 1
نیعب دوجوم  یعیبطلا  یلکلا  ذإ  ثودـحلا  هل  تبثی  نکل  مدـقلا  هنع  بلـسی  نإ  هنـأل و  یعیبـطلا  یلکلا  فـالخب  عوضوملا  دوجو  نم 

یلع امأ  و  هر - هیأر  یلع  اذـه  همیدـق  تسیل  اهنأ  هانعم  هثداح  یعومجملا  لکلا  لیق  اذإف  هل  باجیإلا  دـقع  نکمیف  هصاخـشأ  دوجو 
هرس سدق  س  هل ، ثودحلا  باجیإ  نکمیف  دحاو  لک  دوجو  ءارو  هدوجو  نأ  عومجملا و  دوجوب  لوقی  نم  يأر 

لکلا هب  دارملا  نإـف  دـحاو  لـک  ثودـحل  عـیمجلا  ثودـحب  همکح  نم  اـفنآ  مدـقت  اـم  یفاـنی  ـالف  یعوـمجملا  لـکلا  هب  دارملا  - 2
هلظ دم  ط  یعومجملا ، نود  یقارغتسالا 

مکحلاک ایئزج  يدعتی  نکل  ایلک و  يدعتلاب  مکحلا  نکمی  الف  دحاو  فیغرب  عبـشلاب  دحاو و  لک  یلع  هدـحولاب  مکحلا  یف  امک  - 3
نم هدح و  یلع  ادوجوم  عومجملا  ناک  ول  نکمم  اضیأ  هیهانتملا  ریغ  تانکمملا  عومجم  تانکمملا و  نم  دحاو  لک  یلع  ناکمإلاب 

هرس سدق  س  ثودحلا ، لیبقلا  اذه 
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یلع هل  رصبلا  توبث  بلس  هضیقن  لب  هل  رصباللا  توبث  یشل ء  رصبلا  توبث  ضیقن  سیل  نأ  تملع  دق  رصباللا و  هنع  بلـسی  کلذک 
لودعلا ینعمب  هباتکاللا  هباتکلاف و  عوضوملاب  هایإ  هطبار  هیلع  هدراو  هبسنلا  نوکی  نأ  ال  اهیلع - ادراو  هیتوبثلا  هبـسنلل  اعطاق  نوکی  نأ 

.هل هتباث  امهنم  یش ء  هیسیل  نأ  هل ال  اتباث  امهنم  یش ء  سیل  نأ  ینعمب  مودعملا  نع  ناتبولسم  امهاتلک 

نأ ینعمب  ثودـحلاب  هفـصتم  یه  یه  ثیح  نم  تسیل  هیهاملا  نأ  ثداح  ریغ  یعیبطلا  یلکلا  نإ  انلوق  ینعم  نأ  یناثلا  عفد  یف  امأ  و 
- هقیقحلا یف  ثودحلاب  هفـصتم  یه  لب  عقاولا  یف  ثودحلاب  فصوت  اهنأ ال  تاذلا ال  سفن  نم  تأشن  ام  ثودحلاب  فاصتالا  هیثیح 

.اهنیعب هفصلا  کلتب  یش ء  طرشب  هعیبطلا ال  فاصتا  نیع  وه  هفص  لکب  درفلا  فاصتا  نأل 

امل ثودحاللا  وأ  مدقلاب  اهسفن  یف  اهفاصتا  کلذ  نم  مزلی  نکل ال  ثودحلاب  هفـصتم  ریغ  اهـسفن  ثیح  نم  هیهاملا  نأ  انملـس  ول  مث 
بلسلا میدقتب  یش ء  لک  نم  بلـسلا  باوجلاف  ضیقنلا  یفرطب  یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا  نع  لئـس  اذإ  هنأ  هیهاملا  ثحابم  یف  قبس 

هثداح یه  له  نایعألا  یف  اهلوصح  هیفیک  نع  لئـس  اذإ  هدساف  هنئاک  هددـجتم  اهدارفأ  یتلا  تایهاملا  هذـه  هلمجلاب  و  هیثیحلا - یلع 
ماودلا هیلزألاب و  تفـصتا  ول  ذإ  الـصأ  همئاد  همیدقب و ال  تسیل  هثداح و  جراخلا  بسحب  رمألا و  سفن  یف  اهنأ  باوجلاف  همیدـق  وأ 
دارفألا دوجو  اهدوجو  لب  دارفألا  یف  الإ  اهل  دوجو  ذإ ال  مدقلاب  فوصوم  دـحاو  درف  لقأ  اهل ال  ناکل  رمألا  سفن  یف  وأ  جراخلا  یف 

الف ماودلا  مدقلاب و  فصوی  یش ء  اهدارفأ  یف  سیل  ذإ  هب و  اهنم  درف  فاصتا  ببسب  الإ  ضراوعلا  نم  یـشب ء  اهل  فاصتا  الف  اهنیعب 
.کلذب اضیأ  هیهاملا  فصوی 

هیادـباللا و ثودـحلا و  مدـقلا و  نیفرطلا - نم  لک  بلـس  باوجلاف  هثداح  وأ  همیدـق  اهتاذ  ثیح  نم  یه  له  اهنأب  اهنع  لئـس  اذإ  و 
ههج نم  عقاولا  یف  اهب  فصوت  امنإ  اهتاذـل و  اهتاذ  ثیح  نم  اهنم  یـشب ء  فصوت  اهنأل ال  اـعیمج  عاـطقنالا  عاـطقنااللا و  هیادـبلا و 

اهدارفأ دوجو  سفن  وه  يذلا  اهدوجو 
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یلکلا ملعلا  نم  رهوجلا  ماکحأ  ثحابم  یف  فلس  ام  ریغ  یقرشم  رخآ  ذخأم  نم  ناهربلاب  ماسجألا  ثودح  نایب  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

یلکلا و ملعلا  نم  رهوجلا  ماکحأ  ثحابم  یف  فلس  ام  ریغ   (1) یقرشم رخآ  ذخأم  نم  ناهربلاب  ماسجألا  ثودح  نایب  یف  ( 2  ) لصف
یفانی امب  افوصوم  هتیضورعم  هتیلباق و  هبترم  هسفن و  دوجو  بسحب  نوکی  نأ ال  دب  تافصلا ال  نم  هفـصب  فصوی  یـش ء  لک  نأ  وه 

.جراخلا یف  وأ  لیلحتلا  فرظ  یف  لقعلا  بسحب  فاصتالا  ناک  ءاوس  نییفانتملاب - دحاو  رمأ  فاصتا  مزل  الإ  هفصلا و  کلت 

دوجولا ضورع  نکمأ  امل  همودعم  اهـسفن  بسحب  تناک  ول  هیهاملا  نإف  اهل  هضورع  دوجولاب و  اهفاصتا  یف  هیهاملاک  لوألا  مسقلا  و 
امهنم یـش ء  ضورع  روصتی  یتح  مدـعلا  دوجولا و  ینعأ  نیفرطلا  دـحأب  هنیعتم  اهـسفن  ثیح  نم  هیهاملا  نوکت  نأ ال  یغبنی  لب  اـهل 

.اهل

تاذـلا هنیعتم  ریغ  یلوـیهلا  نوـکی  نأ  بجی  هنإـف  یلوـیهلل  ضراـعلا  يدادـتمالا  لاـصتالا  وأ  ینامـسجلا  رادـقملاک  یناـثلا  مسقلا  و 
زیحلا عضولا و  اذک  هتاذل و  رادقملاب  اهفاصتا  هتاذ و  یف  دتمملل  اهلوبق  نکمی  یتح  دادـتمالا - نع  اهتاذ  یف  هدرجتم  رادـقماللاب و ال 

نع ادرجم  هسفن  یف  هدوـجو  بسحب  نوـکی  ـال  نأ  بـجی  زیح  عـضو و  اذ  هاـیإ  هـضورعب  یـشلا ء  کـلذ  راـص  یـشل ء و  ضرع  اذإ 
هدوجو نوکی  هلاحم  هنیعت ال  هدوجو و  یف  زیحلا  عضولا و  نع  درجملا  و  هسفن - یف  رادـقملا  نع  قراـفملا  نإـف  زاـیحألا  عاـضوألا و 
هلعجی ام  هل  حنـسی  فیکف  اـهمزاول  هیمـسجلا و  رادـقملا و  نع  تاذـلا  قراـفم  افرـص  ـالقع  هرورـضلاب  نوکی  لـب  یلقع - رمأ  دوجو 

.رومألا هذهب  سبلتلا  هل  ضرعی  عضو و  اذ  امسجتم 

لک یلإ  هلاحلا  کلت  هبـسن  هصقان  همهبم  هیناکمإ  هلاح  اهیلإ - سایقلاب  هتلاح  نوکی  نأ  بجی  رومألا  هذه  لثمل  لباقلا  رمألا  نأ  رهظف 
هدحاو و ال و ال  هلصفنم - هلصتم و ال  اهتاذ ال  یف  یلویهلا  نإ  لاقی  اذهل  هوقلا و  یلإ  فعضلا  هبـسن  لامکلا و  یلإ  صقنلا  هبـسن  اهنم 

زیح عضو و  تاذ  ریغ  زیح و ال  عضو و  تاذ  هریثک و ال 

هرس سدق  س  یشرع ، ذخأم  ثودحلل  هیرهوجلا  هکرحلا  ذخأم  نأ  امک  - 1
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امع اـهنع و  عوضوملا  ولخ  نکمی  ـال  ثیحب  هتیوه  مزاول  یـشلا ء و  دوـجو  تایرورـض  نم  یه  یتـلا  لاوحـألا  نیب  قرف  هنأ  ملعا  مث 
لوألا مسقلاـف  عقاولا  یف  اـهنع  عوضوملا  ولخ  نکمیف  لـیبقلا  اذـه  نم  تسیل  یتلا  لاوحـألا  عقاولا و  بسحب  اـهمزلی  اـم  وأ  اهمزلتـسی 

دب لوألا ال  مسقلا  یفف  هل  اههابشأ  هباتکلا و  هرارحلا و  داوسلاک و  یناثلا  مسقلا  مسجلل و   (1) نامزلا ناکملا و  عضولا و  رادقملاک و 
هدوجول و هدـیفم  هایإ  هلـصحم  هروصب  الإ  هموهفم  هتیهاـم و  یف  لوقأ  تسل  هدوجو  یف  تاذـلا  موقتم  ریغ  اـهلباق  اـهلحم و  نوکی  نأ 

اهل همزلتـسملا  هروصلاب  الإ  دوجولا  هموقتم  ریغ  هدام  امهریغ  عضولا و  رادقملا و  نم  اهمزاول  هیمـسجلا و  لحم  نوکی  نأ  دب  اذـهل ال 
یبأت هیناکمإ ال  هلاحب  لب  هداضی  امب  داوساللاب و  داوسلاب و ال  انیعتم  نوکی  نأ ال  بجو  نإ  داوسلا و  لحم  نإف  یناثلا  مسقلا  فـالخب 

وأ هینول  هروص  یلإ  هموقت  یف  رقتفم  ریغ  دوجو  هل  لصحتی  نأ  نکمی  لحملا  کلذ  نأ  الإ  هداـضی  اـم  داوسلا و  نم  لـک  ضورع  نع 
روصتی نأ  نکمی  هل و  نول  مسج ال  دـجوی  نأ  زوجیف  هتاذ  یف  هتیوه  مزاول  نم  ـال  هدوجو و  وحن  سیل  داوسلاـب  هفاـصتا  نـأل  هیداوس 

.نیتضراعلا نیتسوسحملا  هدوربلا  هرارحلا و  ینعأ  دراب  راح و ال  رصنع ال 

وه ضرعلاب  وأ  تاذـلاب  ناک  ءاوس  یتم  هلوقم  یف  نامزلا و  یف  اعقاو  یـشلا ء  نوک  نأ  یف  ههبـش  لوقن ال  تامدـقملا  هذـه  ررقت  اذإف 
هدوجو وحن  وه  ضرعلاب  وأ  تاذـلاب  عوقولا  کلذ  ناک  ءاوس  نیأ  هلوقم  یف  ناکملا و  یف  اـعقاو  یـشلا ء  نوک  نأ  اـمک  هدوجو  وحن 

عنتمی هیناکملا  وأ  هینامزلا  ءایشألا  نم  ائیش  نأب  مکحی  میقتسملا  لقعلا  نإف 

هبترم یف  مسجلا  نألف  عضولا  امأ  ریغ و  نییعتلا ال  قالطإلاب و  یمیلعتلا  مسجلا  یعیبطلا و  مسجلا  نیب  توافتلا  نألف  رادـقملا  اـمأ  - 1
عـضولا ءاجف  هبترتم  هفـصارتم  ءازجأ  اذ  ناک  مئاوق  ایاوز  یلع  هعطاقتم  طوطخل  ـالباق  ناـک  هطقن و  ـال  ادرجم و  نکی  مل  اـمل  هدوجو 

نإ رهاظف و  دـعبلا  وه  ناک  نإف  ناکمإلا  اـمأ  جراـخلا و  یلإ  عومجملا  هبـسن  ضعب و  یلإ  اهـضعب  مسجلا  ءازجأ  هبـسن  ینعأ  یلوقملا 
عضولا و وه  یعیبط و  زیح  مسج  لکل  نوءاـشملا  مه  حطـسلاب و  نیلئاـقلا  لوق  یلع  ذإ  زیحلا  وه  اـنهاه  هب  دارملاـف  حطـسلا  وه  ناـک 
یتملا ال وه  بولطملا  ذإ  کلذـک  سیل  ماقملا و  یف  هرداصملا  مهوی  هلعلف  نامزلا  امأ  سلطألاب و  هضاقتنال  یعیبط  ناکم  بیترتلا ال 

هرس سدق  س  نامزلا ،
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تاقوألا و ال هیلع  فلتخی  ثیحب ال   (1) دوجولا تباث  ریصی  امهب و  نارتقالا  نع  خلسنی  نأ  هیـصخشلا  هتیوه  ینیعلا و  هدوجو  بسحب 
.هریمض هناسل  هنطاب و  هرهاظ  دناع  هلقع و  یضتقم  رباک  دقف  کلذ  زوج  نم  زایحألا و  هنکمألا و  هیلإ  هبسنلاب  توافتی 

يروص رمأل  نوکی  نأ  بجی  امم  لابقتـسالا  لاحلا و  یـضملا و  هل  ددـجتی  تاقوألا و  هیلع  لدـبتی  ریغتی و  ثیحب  مسجلا  نوک  نذإـف 
هروصب ـالإ  رمـألا  سفن  یف  دوجولا  هلـصحتم  ریغ  تاددـجتلا  هذـهل  هتیلباـق  هبترم  یف  نوکی  یتـح  هتاذ  یف  هدوـجو  ماوـق  یف  لـخاد 

هلباقم فصولا و  کلذ  ناکمإب  فاـصتالا  هل  اـمنإ  لـب  ءاـضقنالا  ریغتلا و  فصو  یلع  دوجولا  یف  همدـقتم  ـال  ددـجتلا و  (2) و  ریغتلا
نوکت نأ ال  اـهتاذ  بسحب  اـهتاذ  یف  اـهل  یلویهلا  نأ  اـمک  ناـیعألا  نیع  عقاولا و  قاـح  یف  ـال  رمـألا  سفن  بتارم  نم  هبترم  بسحب 
نکمی یتح  عضو  مدع  تاذ  عضو و ال  تاذ  هزیحتم و ال  هزیحتم و ال ال  هردقتم و ال  ریغ  هردقتم و ال  هدسجتم و ال  هدـسجتم و ال ال 

نیألا و نم  اـمهمزاول  ردـقتلا و  مسجتلا و  ـالإ  سیل  رمـألا  سفن  یف   (3) اهنم عقاولا  نإف  کلذ  عم  رومألا و  هذـه  نم  لـکب  اـهفاصتا 
.کلذ ریغ  عضولا و 

ریغ لوـألا  عقاولا و  بتارم  نم  هبترم  یف  اـهب  فاـصتالا  مدـع  نیب  عقاولا و  سفن  یف  هفـصب  فاـصتالا  مدـع  نیب  قرفلا  تملع  دـق  و 
بتارم نم  هبترم  لک  یف  هفـصلا  کلتب  فاـصتالا  نیب  عقاولا و  یف  هفـصب  فاـصتالا  نیب  تباـث  قرفلا  کلذـک  (4) و  یناثلل مزلتسم 

یه و یه  ثیح  نم  اهتاذ  هبترم  یف  هب  فصتت  عقاولا و ال  سفن  یف  اهدوجوب  فصتت  دق  هیهاملا  نإف  یناثلا  بجوی  لوألا ال  عقاولا و 
تسیل رمألا و  سفن  یف  ردقتلا  مسجتلاب و  هفصتم   (5) یلویهلا اذک 

هبسنلاب توافتی  هلوق و ال  هیلع  بترتی  یناکملا و  لمشیل  زاجملا  مومع  باب  نم  دوجولا  طیـسب  نم  معأ  وه  ام  دوجولا  تباثب  دارأ  - 1
هرس سدق  س  زایحألا ، هنکمألا و  هیلإ 

، هیمال هفاضإلا  نوکیف  هیرهوجلا  هکرحلا  اهتروص  هیـضرعلا و  تاکرحلا  ریغتلاب  داری  وأ  هینایب  هفاـضإلا  نوکیف  هروصلا  ریغت  یه  و  - 2
هرس سدق  س 

هرس سدق  س  امتخ ، اودب و  ضیفلا  عاطقنا  مدعل  هروصلا و  نیب  امهنیب و  مزالتلل  هلاحم  هدرجملا  یلویهلا  ذإ  - 3
هرس سدق  س  یفخی ، امک ال  یناثلا  لدب  لوألا  لوألا و  لدب  یناثلا  باوصلا  - 4

اذکه ال هفرـص  هوق  وه  يذـلا  اهدوجو  هبترم  یف  اهنإف  هیدوجو  هبترم  یلویهلا  یف  هبترملا  نأ  یلویهلا  هیهاملا و  نیب  قرفلا  نأ  الإ  - 5
هلـسلسلا یف  یلویهللف  هیهاملا  هیئیـش  الإ  تسیل  هلباقتملا  فارطألا  نع  هیلاخلا  اهتبترم  نإـف  هیهاـملا  فـالخب  طـقف  اـهتیهام  هبترم  یف 

وه هنوئم و  اهفخأ  اهاندأ و  نع  یتح  تایلعفلا  نع  هیلاخ  اهنأ  الإ  داوملا  هدام  لباوقلا و  لباق  وه  دوجو  هبترم  تادوجوملل  هیدوعـصلا 
سدـق س  یلویهلا ، هب  دـیرأ  هیواهلا و  وأ  ءالخلا  وأ  هملظلا  وه  یعیبطلا  ملاعلل  یلباقلا  یلإ  أدـبملا  نإ  لیق  اذـل  يرهوجلا و  دادـتمالا 

هرس
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یف اهل  تباث  هلاحم  وهف ال  یه  یه  امب  اهسفن  هبترم  یف  یشل ء  تبثی  ام  لک  معن  اهتیلباق  هبترم  اهسفن و  دح  یف  هردقتم  همسجتم و ال 
.هنایب ررکت  امک  بلسلا  بناج  یف  کلذک  رمألا  سیل  یلکلا و  سکعلا  نود  عقاولا 

امل موقم  وأ  اـهل  موقم  يرهوج  يروص  رمأ  یتم  هلوقم  یف  اـهعوقو  ماـسجألل و  ددـجتلا  (1) و  ریغتلا تعن  نأ  فشکنا  نیبت و  نذإـف 
عقاولا یف  هولخ  اهنع و  مسجلا  درجت  نکمی  یتلا  ضراوعلا  نم  سیل  اهتیصخش و  اهدوجو و  هبترم  یف  وأ  اهتیـصخش  اهدوجو و  مزلی 
لمکی اهب  یتلا  اهتعیبط  اهـسفن و  یف  هددـجتم  هروص  ماسجألا  هروص  نوکی  نأ  بجوف  امهرئاظن  هرارحلا و  داوسلاک و  اهـضورع  نع 

یـضقنت و ددجتت و  لازت  هدساف ال  هنئاک  تاذلا  هثداح  نوکلا  هجردـتم  هیوهلا  هددـجتم  ارمأ  اهتدام  موقتی  اهتیعون و  لصحتی  اهتاذ و 
هیهاملا بسحب  کلذـک  نکی  مل  نإ  ینیعلا و  صخـشتلا  یجراخلا و  دوجولا  بسحب  کـلذ  بیغت و  رـضحت و  یـضمت و  لبقتـست و 

.اهل هینالویهلا  هداملا  هبترم  بسحب  هیلقعلا و ال 

هیناـسنإلاک عوضوملا  تاذ  نیع  وه  يذـلا  یناونعلا  فصولا  لـثم  هیتاذـلا  هفـصلا  تعنلاـب  دارملا  ضراوعلا  نم  سیل  هلوـق و  یلإ  - 1
هروصلا دوجو  نیع  ریغتلا  دوجو  نـأل  یلخادـلا  موـقملا  اـهل  موقملاـب  دارملا  ماـسجألل و  هیدوـجولا  تاذـلا  نیع  ریغتلا  نإـف  ناـسنإلل 

ریغتلا نأ  اهدوجو  مزلی  امل  موقملاب  دارملا  هیعونلا و  هیمـسجلا و  نیتروص  یلویه و  اهل  نإف  اهل  ءازجألا  دـحأ  یه  ماسجألل و  هیعونلا 
هیلع لوألا  یف  موقملا  لمح  نکمی  هل و  موقم  یـشلل ء  أدبملا  عونلل و  همزاللا  هصاخلا  راثآلا  أدـبم  یه  هیعونلا و  هروصلا  دوجو  نیع 
هبترم یف  وأ  هلوـق  هنع و  اـهدوجو  کـفنی  ـال  هیعوـن  هروـصل  يأ  مزلی  اـمل  جراـخب  سیل  يأ  موـقم  ریغتلا  نأ  داری  نأ  نکمی  اـضیأ و 
قرفلا اهتیهام و  هبترم  یف  نکی  مل  نإ  اهتیوه و  اهدوجو و  نع  رخأتم  ریغ  اهدوجول  قواسم  هکرحلا  وأ  ریغتلا  نأ  یلإ  هراشإ  اهدوجو 

هرس سدق  س  هفالخب ، اهیلع  مدقت  عون  هل  ناک  امهیف  نأ  نیلوألا  نیب  هنیب و 
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ءاقبلا يددـجتلا و  رارمتـسالا  ثودـحلا و  ءاضقنالا و  نم  موقلا  دـنع  هیهاملا  بسحب  نامزلا  هکرحلا و  هب  فصوی  ام  لک  هلمجلاـب  و 
رئاس یلع  همدقتملا  هیجراخلا  اهتیوه  دح  یف  یـصخشلا  یعیبطلا  اهدوجو  بسحب  هیعیبطلا  ماسجألا  هب  فصوی  امم  کلذف  یثودحلا 
هعقاو اهنأ  امک  یتم  هلوقم  تحت  هجردنم  ریغتلا  نامزلا و  یف  اهتاذل  هعقاو  ملاعلا  اذـه  یف  یتلا  تادوجوملا  عیمجف  هیـضرعلا  قحاوللا 

داوسلاـک و دوجولا  ضراوع  رثکأـک   (1) ناـمزلا ریغتلا و  نع  دوـجولا  هرخأـتم  اهـضعب  نکل  نیأ  هلوـقم  تحت  هجردـنم  ناـکملا  یف 
اهـضعب اهریغب و  هعطقنملا  هیلاعفنالا  تالاحتـسالا  یلاصفنالا و  نوکاللا  مدـعلاب و  هقوبـسملا  ناوکألا  نم  اهریغ  هکرحلا و  هرارحلا و 

[. هینیعلا  ] هیئیفلا یلإ  هعجار  هیتاذ  هیعم  اهارجم  يرجی  ام  هیبکوکلا و  هیکلفلا و  طئاسبلا  عئابطک  نامزلا  ریغتلا و  عم 

نامزلل و لقعلا  هیعم  نیب  نوقرفی  مهنأ  الإ  سانلا  رثکأ  هنظ  امک  ریغتملا  عم  تباثلا  هیعمک  نامزلل  هتاذ  یف  مسجلا  دوجو  هیعم  تسیل  و 
ریدقتلا بسحبف  نوکـسلا  امأ  تاذلابف و  هکرحلا  امأ  ریغتم  امهنم  لک  نوکـسلا و  هکرحلا و  نع  کفنی  مسجلا ال  نأب  هل  مسجلا  هیعم 

الف هسفن  یف  اتباث  لب  اریغتم  نکی  مل  نإ  مسجلاف و  اذـک  هتکرح  نامز  ناکل  اکرحتم  هنوکـس  لدـب  ناک  ول  نکاسلا  مسجلا  نأ  ینعمب 
هتیعم تعجرف  نامزلا  یف  نوکیف  اریغتم  نوکی  نوکـسلا  هکرحلا و  یف  هعوقو  بسحب  نکل  لقعلاک  ناـمزلا  عم  لـب  ناـمزلا  یف  نوکی 

دوجولا تباثلا  یشلا ء  نأ  اوملعی  مل  هکرحلا و  هطساوب  هینیعلا ]  ] (2) هیئیفلا یلإ  نامزلل 

هیعـضولا هیـضرعلا  هکرحلا  یلع  نامدقتم  امه  هیرهوجلا و  هکرحلا  هذه  ردـق  یـصقألا و  کلفلل  یتلا  هسماخلا  هعیبطلا  هکرح  يأ  - 1
عاـضوأ نأ  اـمکف  هیکلفلا  عئاـبطلل  یتـلا  هیرهوجلا  هکرحلا  يأ  ناـمزلا  ریغتلا و  عم  اهـضعب  نأ  رهظ  يرخـألا و  ضراوـعلا  نع  الـضف 

هرس سدق  س  اهتایوه ، بسحب  اهعئابط  کلذک  هلایس  امئاد  كالفألا 
نإ یمیلعتلل و  اطاحم  یعیبطلا  مسجلا  نوک  لثم  هرادـقم  یف  ردـقتملا  هیطاحمک  نامزلا  یف  هطاحم  ریغتلا و  یف  هعقاو  عئاـبطلا  يأ  - 2
هرس سدق  س  هعوضوم ، یف  ضرع  لک  نوکک  یعیبطلا  یف  اضیأ  یمیلعتلا  عوضوملا و  یف  هکرحلا  هکرحلا و  یف  اضیأ  نامزلا  ناک 
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وأ هینهذـلا  هیهام  دـح  یف  نوکی  نأ  نکمی  معن  هکرحلل  الباق  ریغتلل  الحم  نوکی  نأ  لیحتـسی  قرافملا   (1) لقعلاک هتیوه  هتاذ و  یف 
ریغتلاـب و فـصتی  نأ  نکمی  یتـح  ریغتم  ـال  ـال  ریغتم و  ریغ  نکاـس و  ـال  كرحتم و  ریغ  اهتاذـب  هموـقتملا  ریغ  هیلوـیه  هبترم  بسحب 
هکرحلا و ال ریغتلاب و  فصوی  نأ  لاحمف  هیجراخلا  هیعونلا  هعیبط  دـح  یف  هیوهلا  تاذـلا و  تباث  ناک  اذإ  مسجلاف  عقاولا  یف  هکرحلا 
دوجولا و مهقیقحت  مدعل  طلغلا  اذه  یف  اوعقو  امنإ  موقلا  نأ  ملعا  هکرحلا و  لبقی  نأ  هنأش  نم  امع  هکرحلا  مدع  هنأل  نوکسلاب  اضیأ 

یف رمأ  اهل  يذاـحی  ـال  یتلا  هیناـثلا  تـالوقعملا  هینهذـلا و  تاراـبتعالا  نم  صخـشتلا  دوجولا و  نأ  یلإ  مهباـهذ  هیجراـخلا و  هیوهلا 
.نیعلا یف  رخآ  رمأ  هل  يذاحی  نأ  نع   (2) الضف یجراخلا  ینیعلا  رمألا  سفن  وه  دوجولا  نأ  نع  اولهذ  جراخلا و 

مسجلا و هیهام  نع  هجراخ  اهرادـقم  هکرحلا و  هیهاـم  نأ  اودـجو  ناـمزلا  (3) و  هکرحلا هیهام  مسجلا و  هیهاـم  اوربتعا  اـمل  مهنإ  مث 
- اورکنأ نأ  یلإ  کلذ  مهب  يدأ  هیهاملا و  یلع  هدایزلاب  دوجولا  لصأ  یف  اومکح  امک  هل  هقحاللا  ضراوعلا  نم  اهنأ  اومکحف  هاـنعم 

ضورعملا دوجوب  دوجولا  قوبـسم  ضراعلا  نأل  کلذ  هدوجوملا و  هیهاملل  توبث  هل  نوکی  نأ  جراـخلا و  یف  اـققحتم  دوجولا  نوک 
دوجولا کلذ  یلإ  مالکلا  دوعیف  اهفوصوم  دوجو  عرف  اهدوجو  هفـص  لک  هب و  هفوصوملا  هیهاملا  یلع  ادـئاز  دوجولا  ناک  یتم  نذإف 

رودی وأ  لسلستیف  قباسلا 

هرس سدق  س  هیئیفلا ، یلإ  هعجار  نامزلل  هتیعم  هکرحلا  یف  عقاو  وه  امب  مسجلا  نأ  ههج  نم  هلثم  سیل  نأ  ههج و  نم  يأ  - 1
هیهاملا يذاحی  ام  ءارو  رخآ  ذاحم  هل  نوکی  نأ  نع  الـضف  نیعلا  یف  ایذاحم  هینیعلا  تایهاملل  قبی  مل  ذاـحم  یناونعلا  دوجولل  يأ  - 2

هرس سدق  س  لاحم ، هنکل  اضیأ  الصأ  ناک  کلذک  ناک  ول  هنأ  عم 
ریغتلا نع  اهتاذ  یف  هیلاخ  هیهاملا  هیهاملا و  هلاصأب  اولاق  امل  مهنأ  وه  دوجولا و  هیرابتعاب  مهلوق  نم  طلغلا  اذـه  یف  مهعوقو  ناـیب  - 3

هقواسی نالیـسلا  هیرونلا و  اهتاذ  وه  يذلا  یقیقحلا  دوجولا  هیعونلا و  هیـسنجلا و  ماسجألا - تاوذ  یف  سیل  ریغتلا  نأب  اولاق  هرادقم  و 
هرس سدق  س  ماسجألا ، ضارعأ  ماقم  یف  ریغتلا  اودجو  مهرظن و  نع  ابوجحم  ناک 
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.نهذلا فرظ  یف  ققحتی  امنإ  هب  هیهاملا  فاصتاف  نالطاب  امه  و 

اریاغم ارمأ  دوجولا  نوک  ریدقت  یلع  رودلا  (1) و  لـسلستلا موزل  یف  جراخلا  نهذلا و  نیب  قرف  دجم و ال  ریغ  کلذ  نأ  تفرع  دـق  و 
نم بلق  هب  هللا  رون  امک  هیف  رمألا  لب  اهتاذ  هیلعف  اهلـصحت و  هیمامت  دـعب  اهتافوصومل  هقحاللا  فاصوألا  هداـیز  اـهیلع  ادـئاز  هیهاـملل 

.هدابع نم  ءاشی 

هیهاملل ضورعلا  عقاولا و  یف  اهب  ادحتم  نوکی  دق  لوألا  مسقلا  دوجولا و  ضراوع  هیهاملا و  ضراوع  نیب  اوقرفی  مل  موقلا  هلمجلاب  و 
یفانی اذـه ال  عقاولا و  یف  اـهیلع  ـالومحم  هیهاـملا  نع  اـجراخ  هموهفم  نوکی  ثیحب  یـشلا ء  نوک  هعجرم  ینهذـلا  لـیلحتلا  بسحب 

اذـک اهدوجو و  ضراوع  نم  هب ال  هدوجوملا  هیهاملا  ضراوع  نم  هنإف  لیبقلا  اذـه  نم  هسفن  دوجولا  جراخلا و  یف  داـحتالا  هینیعلا و 
یلع هتدایز  مدع  یفانی  ماسجألا ال  هیهام  یلع  روصتلا  یف  ادئاز  دوجولا - یف  جردـتلا  نوک  نذإف  عونلل  صخـشتلا  سنجلل و  لصفلا 

.هیجراخلا هیصخشلا  هیدوجولا  اهتایوه 

حیضوت صیخلت و 

تباث و ریغتمب و ال  سیل  وأ  ریغتم  وأ  نامزلا  ءازجأ  یلإ  هبسنلا  يواستم  تاذلا  تباث  رمأ  امإ  هکرحلا  لحم  ددجتلا و  ریغتلا و  ضورعم 
هنمزألا و هفاک  نع  هتاذ  یف  قرافم  رمأ  یلع  نیعم  تقو  یلإ  یشلا ء  صاصتخال  بجوملا  ریغتلا  حونس  هلاحتـسال  لاحم  لوألا  مسقلا 

لحملا یف  مالکلا  هداعإ  بجوی  لوألا  مأ ال و  دوجولا  یف  هتاذ  یلع  ادئاز  ریغتلا  کلذ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  یناثلا ال  مسقلا  تاقوألا و 
رودلا وأ  لسلستلا  موزل  و 

دوجولاـب دوجولا  یلع  هیهاـملا  مدـقت  یعدتـسی  یجراـخلا  ضورعلا  نأ  اـمکف  اـیقیقح  اـضورع  ناـک  اذإ  ضورعلا  نـأل  کـلذ  و  - 1
الب جراخلا  یف  امک  دوجولاب  هیهاـنتم  ریغ  تاـفاصتا  دوجوب  هیهاـملل - یقیقحلا  فاـصتالا  یفف  ینهذـلا  یقیقحلا  ضورعلا  کلذـک 

ام اغلاب  دوجولا  دوجو  اذـکه  دوجولاب  نهذـلا  یف  دوجولا  فاصتاب  دوجولاب  هیهاملل  ینهذـلا  یقیقحلا  فاصتالا  ساقی  تواـفت و ال 
خنس هیهاملا  نإف  هیف  نحن  ام  فالخب  لقعلا  لمعتب  فاصتالا  دحاو و  انه  هفصلا  فوصوملا و  نأل  امهوحن  هدحولاب و  هدحولا  غلب و 

هرس سدق  س  یقیقح ، ضورعلا  نأ  ضرفلا  دوجولا و  ءارو  رخآ 
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اهسفن و هکرحلا  یه  هتیهام   (1) نیع ریغتلا  نوکی  يذلا  نأل  لطاب  لوألا  هدوجو و  نیع  وأ  هتیهام  نیع  نوکی  نأ  امإ  ولخی  یناثلا ال  و 
زوـجی ـال  هکرحتمب و  تسیل  هکرحلا  نأ  اـضیأ  نهرب  دـق  (2) و  هـسفنل ضرعی  ـال  یـشلا ء  ذإ  هکرح  هکرحلا  لـحم  نوکی  نأ  لاـحم 

.بولطملا وه  یناثلا  هکرحلا و  یف  هکرحلا 

نوکی نأ  نکمی  ریغتم ال  لعفلاب  دوجولا  یف  وه  يذلا  نإف  لاحم  لوألا  هتدام و  وأ  ریغتملا  یشلا ء  هروص  امإ  وهف  ثلاثلا  مسقلا  امأ  و 
- هجو لک  نم  هوقلاب  تناک  امل  اهـسفن  یف  هداملا  نإف  بولطملا  وه  یناـثلا  (3) و  هتباث هریغتم و ال  ریغ  لعفلاب  ریـصی  اهب  یتلا  هتروص 
(4) یقب لاقی  هنکاس ال  هکرحتم و ال  هتباـث و ال  ـال  هریغتم و  ریغ  اـهتاذ  یف  اـهنکل  هروصلاـب  رمـألا  سفن  یف  هریغتم  تناـک  نإ  یهف و 
یـشلا ء مامت  نأ  ارارم  تملع  دـق  لوقن  انأل  هروصلا  هداـملا و  نم  بکرملا  عومجملا - ریغتلا  لـحم  نوکی  نأ  وه  رخآ و  مسق  اـنهاه 

هتروصب بکرملا 

ط هیهاملا ، یف  کیکـشتلا  همازلتـساب  هجولا  اذـه  عفد  یلوألاف  هل  هیهام  دوجولا و ال  وحن  هکرحلاف  یفخی  ام ال  هحماسملا  نم  هیف  - 1
هلظ دم 

هیلع كرحتملا  هکرحلا و  قالطإل  ححصملا  هسفنب - همایق  سیلف  رهوجلا  یف  هکرحلا  امأ  هیـضرعلا و  تاکرحلا  یف  متل  اذه  مت  ول  - 2
هکرحتمب و تسیل  هکرحلا  نأ  اضیأ  نهرب  دـق  هلوق و  یف  هشقانملا  تفرع  دـق  هسفنل و  یـشلا ء  ضورع  مزلی  یتح  ضورعلا  لـیبق  نم 

هلظ دم  ط  هکرحلا ، یف  هکرحلا  زوجی  هلوق و ال  یف 
هوقلاـب نکت  مل  اـهنکل  ضحملا  لـعفلاب  نکت  مل  نإ  اـهنإف و  لـعفلاب  یه  یتلا  هتکرحل  لوـألا  أدـبم  یه  یتلا  هعیبـط  هتروص  نـأل  - 3

ناک ول  اضیأ  هتباث و  هریغتم و ال  ـال  نوکی  نأ  نکمی  ـال  یلعفلا  ریغتلا  أدـبم  هوقلا و  هفارـص  لـعفلا و  هضوحم  نیب  رمأ  اـهنإف  هفرـصلا 
وهف هتباث  هریغتم و ال  تسیل  هروصلا  هیهام  نأ  دـیرأ  نإ  هداملا و  مسا  بلـس  هروصلا و  مسا  قحتـسا  یـش ء  يأبف  هدام  ناـک  کلذـک 

هرس سدق  س  هریغتم ، دوجولا  یف  نوکی  نأ  یفانی  نکل ال  بولطملا 
اهـسفن و یه  هکرحلا و  هب  همئاـقلا  رهوجلا  ینعمب  هعوضوم  هروصلا  اـهتوق و  لـماح  ینعمب  هکرحلل  هعوضوم  هداـملا  نأ  قحلا  و  - 4

هلظ دم  ط  هروصلاب ، هسبلتملا  هداملا  الإ  تسیل  اهنأل  اهل  عوضوم  هروصلا  هداملا و  نم  عومجملا 
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.يداحتا امهنیب  بیکرتلا  نأب  لوقی  نم  دنع  امیس   (1) عومجملا مکح  اهنیعب  هروصلا  مکحف  هتدامب  ال 

دوجولا ثداح  اهنم  لک  هلاحتـسالا و  ریغتلا و  هروص  اهتروص  نأ  اهتاذ و  یف  دوجولا  هددـجتم  اهلک  ماـسجألا  نأ  ققحت  تبث و  دـقف 
هل دوجو  یلکلا ال  ذإ  هیلکلا  اهتاموهفمل  هلسرملا و ال  اهعئابطل  هیدوجولا و ال  اهتایوهل  رارمتسا  دساف ال  نئاک  ینامزلا  مدعلاب  قوبسم 

یتح جراخلا  یف  اهل  هیعمج  ثداح و ال  اهنم  لـک  هرثکتم و  یه  اهتایـصخش و  دوجو  نیع  اـهدوجو  هلـسرملا  هعیبطلا  جراـخلا و  یف 
اذکف هریثک  ءازجألا  ءازجألا و  تادوجو  الإ  هل  دوجو  لکلاف ال  دارفألاب  الإ  هل  دوجو  یلکلا ال  نأ  امکف  میدق  وأ  ثداح  اهنأب  فصوی 
دوجو هل  سیل  نأ  قحلا  نأ  الإ   (2) ثودحلاب یلوأ  وهف  ءازجألا  تادوجو  ریغ  دوجو  هل  ناک  ول  عومجملا  هریثک و  تاثودح  اهثودح 

اهراضحإ هیهانتملا و  ریغ  رومألا  كاردإ  نع   (3) زجعی اضیأ  مهولا  نکل  دحاو - یـش ء  اهنأک  عیمجلا  مهوتی  ثیح  مهولا  رابتعاب  الإ 
.اعم

لکلا امأ  دوجولاب و  فصوی  امک  ثودـحلاب  فصویف  درف  لـک  نمـض  یف  دوجو  هل  یلکلا  نأ  لـکلا  یعیبطلا و  یلکلا  نیب  قرفلا  و 
ثودـحلاب و ال فصوی  الف  اضیأ  ءزجلا  یف  هل  دوجو  تملع و ال  امک  اهنیع  لـب  هدـحولا  قواـسی  دوجولا  ذإ  هسفن  یف  هل  دوجو  ـالف 

.دوجولاب فصوی  امک ال  مدقلاب 

نم همدـقت  نم  یهلإلا و  نطالفأ  هیلإ  بهذ  امک  هیهلإلا - هقرافملا  هروصلا  دوجوب  ادوجوم  اندـنع  ناک  نإ  وهف و  یلقعلا  یلکلا  امأ  و 
یش ء و ال یف  ملاعلا  نم  تسیل  هقرافملا  روصلا  نکل  مهراونأ  فرش  مهرارسأ و  هللا  سدق  نیخماشلا - ءاربکلا  نیخسارلا و  ءامکحلا 

هرس سدق  س  امدقم ، اربخ  هروصلا  مکح  نوکی  نأ  نکمی  بلق و  هیف  - 1
هرس سدق  س  ثودحلاب ، یلوأ  لولعملاف  هثداح  هلعلا  تناک  اذإ  ءازجألا و  لولعم  عومجملا  نأل  - 2

یف يذـلا  عومجملا  یهانتملا و  ریغ  یلإ  یهانتملل  هبـسن  ذإ ال  لکلا  یلإ  اهل  هبـسن  هلیلق ال  داحآ  مهولاب  مهوتی  يذـلا  عومجملاـف  - 3
هیهانتملا ریغ  دارفـألا  ظاـحل  هلآ  لـعجی  نأ  ـالإ  یلقعلا  یلکلا  مکح  همکح  هیعمج  هدـحو  دـحاو  يدرجتلا  دوجولاـب  دوجوم  لـقعلا 

هرس سدق  س  نوکلا ، یف  هبقاعتملا 
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ُدَْفنَی ْمُکَْدنِع  ام  هناحبـس  لاق  امک  دفنت  دیبت و ال  یتلا ال  تاماتلا  هتاملک  یلاعت و   (1) هللا ملع  روص  یه  امنإ  یلاعت و  هللا  يوس  ام  یه 
هکالفأ هئازجأ  عیمجب  ملاعلا  نذإف  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  هلوق  ٍقاب و  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  َو 

ملعلا یف  هرکذ  انمدـق  امک  دـیدج  قلخ  رخآ و  دوجوم  نیح  لک  یف  هیف  ام  لک  هدـساف - هنئاک  هثداح  هتابکرم  هطئاسب و  هبکاوک و  و 
ملعأ هللا  هعیبطلا و  قوف  ام  یلکلا و 

هلأسملا هذه  یف  مهثاحبأ  مهئارآ و  نم  ذبن  نیملکتملا و  تاقفلم  رکذ  یف  ( 3  ) لصفلا

هراشا

امک ثودـحلا  دوجولا ال  یف  هیمامتلا  نع  صقنلا - هیهاملا و  یف  ناکمإلا  یه  رثؤملا  یلإ  هجاـحلا  هلع  نأ  یلکلا  ملعلا  یف  قبـس  دـق 
طقف هتاذ  یضتقملا  ناک  ءاوس  تانکمملا  دوجول  احجرم  ایـضتقم و  هتاذب  ناک  نإ  هتاذل  بجاولا  نإ   (2) هفسالفلا تلاق  عمج  همهوت 

وأ

هملع هروص  وه  امک  یتاذـلا  یلیـصفتلا  هملع  سوکع  يأ  هیمال  اـمإ  یلعفلا و  ملعلا  داری  نأـب  هیناـیب  اـمإ  ملعلا  یلإ  روصلا  هفاـضإ  - 1
نایعألا تایهاملا و  لک  هئامـسأ  تحت  توطنا  تادوجولا و  لـک  هقیقحلا  طیـسب  نإـف  یلیـصفتلا  فشکلا  نیع  وه  يذـلا  یلاـمجإلا 

هرس سدق  س  هاونلا ، یف  هرجشلا  نومک  تافصلا - ءامسألا و  یف  هنماک  تاتباثلا 
نامزلا سفن  نوملکتملا  جرخأ  دق  هیف و  عازن  الف  یتاذلا  ثودحلا  امأ  ینامزلا و  ثودحلا  یف  نیملکتملا  نیب  ءالؤه و  نیب  عازنلا  - 2

یف هیهانت  مدـعب  اولاق  لب  نامزلا  لـبق  ناـمزلا  تاـبثإب  فلخلا  موزل  نم  ارارف  ثداوحلا  هلمج  یف  هثودـحب  اولوقی  ملف  عازنلا  دروم  نم 
هقیقح مهوم ال  رمأ  هنأ  مهـضعب  رکذ  تانکمملا - دحأ  نامزلا  نوکل  ملاعلا  مدقب  لوقلا  همازلتـساب  اومزلأ  امل  دـبألا و  لزألا و  یبناج 

بجاولا تاذ  نم  اعزتنم  نامزلا  نوکب  لوقلا  یلإ  نورخآ  رطـضا  اذـل  انامز و  ملاعلا  ثودـح  نم  هومربأ  اـم  عیمج  ضقن  همزـال  هل و 
نم وه  و  هنم - عزتنملا  عزتنملا و  نیب  مکحلا  یف  هریاغملا  زاوجب  هنع  اوباجأ  تاذلا  یف  ریغتلا  موزل  مهیلع  دروأ  امل  سدـقت و  یلاعت و 

هلظ دم  ط  هطسفسلا ، الإ  هل  لصحم  يذلا ال  قادصملل  موهفملا  هریاغم 
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اهتلع و هنأل  تاـنکمملا  عیمج  یلع  مدـقتی  وهف  دوجولا  هبجاو  تافـص  هل  نأ  نیملکتملا  بهذـم  وه  اـم  یلع  تافـصلا  نم  هفـص  عم 
وأ عنام  لاوز  وأ  تقو  دوجوک  هیف  ارثؤم  ملاعلل  اعناص  هتاذل  بجاولا  ناک  هلجأل  ام  لک  نأل  حیجرتلا  مودیف  مئاد  حجرملا  اهحجرم و 

هرعاـشألاک و تافـصلاب  نولئاـقلا  هضرفی  اـم  یلع  ناـک  لاـح  يأ  دوجو  هلمجلاـب  هردـق و  وأ  عبط  وأ  هدارإ  لوصح  وأ  طرـش  دوجو 
نع لولعملا  فلخت  عانتمال  ایلزأ  کلذک  ملاعلا  هلاحم  ناک ال  ایلزأ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  نیملکتملا ال  فئاوط  نم  امهریغ  هیمارکلا و 

مالکلا دوعی  مث  ثداح  ریغ  ثداحلا  ناکل  الإ  ثداح و  حجرم  نم  هل  دـب  ثداح ال  لک  اثداح و  ناک  ایلزأ  نکی  مل  نإ  هماتلا و  هلعلا 
مزلیف هیاهنلا  ریغ  یلإ  اذکه  هلبق و  ددجتی  مل  نآلا و  ددجتی  مل  و  ثداح - رخآ  حجرم  یلإ  هجایتحا  یف  ثداحلا  حـجرملا  کلذ  یلإ 

.(1) اهل لوأ  ثداوح ال  دوجو  نم  بولطملا  لوصح 

نإف لاعفألا  (3) و  لاوحألا هباشتم  هنأ  لدبتم و  ریغتم و ال  ریغ  هوجولا  عیمج  نم   (2) دحاو دوجولا  بجاولا  نأ  تفرع  دقف  هلمجلاب  و 
نم لاح  ددجت  نإ  ناک و  امک  مدعلا  رارمتسا  بجو  هیلع  تناک  ام  یلع  اهلک  لاوحألا  تناک  لب  الصأ  یش ء  هنع  دجوی  مل 

یه اددـع و  اهل  لوأ  هبجوم ال  للع  عامتجا  مزاللا  و  انامز - اهلوأ  ثداوحلا ال  دوجو  بولطملا  نإـف  بولطملا  ریغ  هنأ  یفخی  ـال  - 1
ینعأ نیرـصاح  نیب  هروصحم  هیهانتم  ریغ  للع  دوجو  موزلب  قشلا  اذه  لاطبإ  یلوألاف  بولطملا - ریغ  اذه  دحاو و  نامز  یف  هعمتجم 

هلظ دم  ط  ثداحلا ، حجرملا  یلاعت و  بجاولا 
لعفلا هوقلا و  نم  هبکرت  مزلی  وأ  اثداح  ملاعلا  نوکیف  اثداح  اهـسفن  وأ  اهقلعت  نوکی  نأب  هثداحلا  هدـئازلا  تافـصلا  نع  لاعتم  وهف  - 2

وأ طرـش  لوصح  یلإ  هلعف  یف  جاتحی  الف  ینغ  یلاعت  وه  اضیأ  دادعتـسالاب و  هقوبـسم  ثداحلا - اهقلعت  وأ  الثم  هثداحلا  هدارـإلا  نـأل 
سدق س  هتیلعاف ، ماد  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتفصب  هتاذب و  العاف  ناک  اذإف  هاوس  امع  هانغ  یفانی  امم  اهریغ  وأ  دئاز  عاد  وأ  تقو  روضح 

هرس
ِهَّللا ِهَّنُِـسل  َدِـجَت  َْنل  یلاعت َو  لاق  امک  لاعفألا  هباشتم  هدـحاو و  هدـعب  هعم و  ءایـشألا و  دوجو  لبق  هلاـح  ذإ  لاـحلا  دـحوتم  هنأ  يأ  - 3

هرس سدق  س  اًلیِْدبَت ،*
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ادوجوم ملاعلا  نوکی  نأ  هیف  یلوألا  نوکی  لاح - حیرـصلا  مدـعلا  یف  سیل  هنأل  لاحم  وهف  ملاعلا  دوجول  هبجوم  هروکذـملا  لاوحألا 
.ملاعلا مدق  تابثإ  یف  مهمالک  هصالخ  اذه  لاحلا  هباشتل  هبوجو  یضتقت  رخآ  لاح  هیف  نوکی  وأ  ادجوم  نوکی  نأ  يرابلاب  وأ 

هددـجتملا هیهاملا  نأ  تملع  دـق  کنإف  ملاعلا  مدـق  اهنم  مزلی  کلذ ال  عم  نکل  هیرارطـضا  هقح  هقداص  اهلک  تامدـقملا  هذـه  لوقأ 
- روصقلا صقنلا و  نیع  اهلامک  اهمامت و  مدـعلاب و  بوشم  اهدوجو  هیدادعتـسالا و  هوقلا  نیع  اهتیلعف  ددـجتلا و  نیع  اـهتابث  دوجولا 

نم هلامک ال  همامت و  هدوجو و  هتیلعف و  و  هتابث - ههج  نم  هیلعلا  تباثلا  ضیفلا  مئادـلا  هبجوم  هیلعافلا و  ماـتلا  هلعاـف  یلإ  دنتـسم  وهف 
.هلوعجم ریغ  هیهاملا  مزاول  نأ  تملع  امل  ریثأت  لعج و  الب  هتاذ  مزاول  نم  اهنأل  هروصق  هصقن و  هتوق و  هددجت و  ههج 

نع دوجولا  یف  روصقلا  یلع  هیلولعملا  رادـم  لب  هتابث - هماوق و  دوجولا و  وحن  یف  هلعلا  لـثم  نوکی  نأ  مزلی  ـال  لولعملا  نأ  رهاـظ  و 
.لولعملا هیوه  یف  مدعلا  لوخدب  نوکی  امنإ  روصقلا  هیلعافلا و  هلعلا  دوجو  هجرد 

تقوب ثودحلا  کلذ  صیـصخت  یلع  ادراو  هیمللاب  لاؤسلا  ناک  لوعجملا  یـشلا ء  دوجو  یلع  ادـئاز  افـصو  ناک  اذإ  ثودـحلا  معن 
رئاـس مکح  همکحف  هلوـعجملا  ریغ  اـهمزاول  هیهاـملا و  هـلزنمب  ددـجتلا  ثودـحلا و  ناـک  اذإ  اـمأ  تاـقوألا و  رئاـس  نود  صوـصخم 

نوکی نأ  ناسنإلل  اقلاخ  بجاولا  نوک  نم  مزلی  امکف ال  امئاد  مئادلا  لعافلاب  دوجولا  هقلعتملا  مئادـلا  لعافلا  نع  هرداصلا  تایهاملا 
میدـقلا وأ  امیدـق  ثداحلا  نوکی  نأ  هتاذ  یف  ثداحلل  ابجوم  میدـقلا  رثؤملا  نوک  نم  مزلی  اذـکف ال  ابجاو  ناسنإلا  اناسنإ و  بجاولا 

قح اذهف  یتاذلا  تاذـلا و  نیب  للختم  ریغ  لعجلا  تایهاملل و  موقملا  یتاذـلا  هلزنمب  هیوهلا  ددـجتملا  دوجوملل  ثودـحلا  نأل  اثداح 
.هعم هیف و  امب  ملاعلا  ثودحل  نیرکنملا  هفسالفلا  ههبش  نع  باوجلا 

ناتفئاط مهف  للملا  لهأ  وملکتم  امأ  و 

هیلولعملا هیلعلا و  یفنب  نولئاقلا  امهادحإ 

باجیإ هیلولعملا و  هیلعلا و  یلع  هیملعلا  ثحابملا  ءانب  نأل  مهعم  مالک  ملعلا  لهأل  سیل  و  هیفازجلا - هردقلاب  تادوجوملا و  یف 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


301 ص :

الف هصوصخملا  هئیهلا  یلع  نیتمدقملل  همزال  هجیتنلا  ایرورض و ال  الثم  لوألا  لکشلل  جاتنإلا  نکی  مل  ول  اهجئاتنل و  هقحلا  تامدقملا 
ضرغ و ال نانیمطا و ال  یـش ء و ال  ققحت  یلع  قوثو  دامتعا و ال  الف  ملع  ذإ ال  و  ملع - ـالف  نیقی  ـال  ذإ  ملاـعلا و  یف  نیقی  لـصحی 

یلع هروظنملا  هدـئافلا  بترت  نکمی  ذإ  اردـه  ءابه و  اهلک  یعاـسملا  بهاذـملا و  ناـیدألا و  نوکی  لـب  دوع  ـال  عوجر و  ـال  هیاـغ و 
نم بیرق  يأرلا  اذه  لعفی و  امع  لأسی  یعـسلا و ال  باهذلا و  اذه  یلع  هروظنملا  هدئافلا  ضیقن  وأ  یعـسلا  باهذـلا و  اذـه  فالخ 

.هیئاطسفوسلا ءارآ 

حیجرتلا یفنل  نومزتلملا  امهب  نولئاقلا  هیناثلا  و 

.حجرم الب 

داجیإ یف  ببسلا   (1) نولوقی مهنأ  الإ  کلذ  ریغ  هردقلا و  هایحلا و  هدارإلا و  ملعلاک و  هتاذ  یلع  هدئاز  هفص  بجاولل  تبثأ  مهـضعبف 
هلعلا ثحابم  لئاوأ  یف  تملع  دق  ملاعلا و  یلإ  دوعت  هحلصم  صصخملا  لعج  مهضعبف  صـصخم - نم  دب  الف  هدارإلا  وه  امنإ  ملاعلا 

يرخأ تارود  کلفلا  تارود  نم  صوصخم  ددع  لبق  نوکی  نأ ال  یف  دحأل   (2) هحلصم يأ  يردأ  ام  لطاب و  کلذ  نأ  لولعملا  و 
یلع  (3) مدـقم صـصخملا  دوجو  ذإ  لطاب  اضیأ  اذـه  تقولا و  تاذ  صـصخملا  لعج  مهـضعب  ملاعلا و  دوجو  لـبق  اـهدوجو  هریثک 

هب صصختملا  دوجو 

یتح هتاذ  نیع  هیلعافلا  هیلعلا و  نأب  اولوقی  مل  نإ  مهـضعب و  نأ  دارملا  نأ  ملعاف  هلبق  امب  ءانثتـسالا  اذـه  طابترا  لکـشتست  کلعل  - 1
امل مهنأ  الإ  هدئاز  تافـص  یلاعت  هل  اوتبثأ  لب  هتاذ  حیرـص  يوس  یلاعت  هتاذ  یف  ینعم  هنإ ال  میکحلا  لاق  امک  مدـقلا  لاکـشإ  دـکأتی 

هرس سدق  س  ثودحلاب ، لوقلا  مهنکمیل  صصخملا  اوبلط  ملاعلا  داجیإل  اببس  همیدقلا  هدارإلا  اولعج  هیلولعملا و  هیلعلاب و  اولاق 
یف هحلـصم  يأ  وأ  ضحم  ریخ  وه  يذـلا  دوـجولا  یف  نکت  مل  ضحم و  رـش  وـه  يذـلا  مدـعلا  یف  هحلـصم  يأ  يرخأ  هراـبعب  و  - 2

لوبق یف  یتاذـلا  ناکمإلا  درجم  اهیفکی  یتلا  هیناکمإلا  هیهاـملا  وه  يذـلا  قحتـسملا  لوصح  عم  هدوجلا  نود  ضیفلا  نع  كاـسمإلا 
نوکی نأ  مزلی  اضیأ  فلختلا و  نکمی  الف  یلعف  هحلصملاب  هملع  اضیأ  فرص و  ینغ  ضحم  داوج  أدبملا  یلزأ و  ناکمإلا  دوجولا و 

یلع هوعدـی  هتاذ  یلع  دـئازلا  یعادـلا  نأل  رخـست  راهقنا و  نع  ولخی  هحلـصملاب ال  لعاف  لک  اضیأ  ضرغلاب و  اللعم  یلاـعت  هللا  یلعف 
هرس سدق  س  لعفی ، مل  هالول  هربجی و  لعفلا و 

هرس سدق  س  هریاغم ، تقولا ال  سفن  داجیإ  یف  ریاغم و  لقأ  و ال  - 3
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.هب هایإ  اصصخم  هیف و  ملاعلا  دوجول  احجرم  راص  يذلا  تقولا  کلذ  تاذ  یف  دئاع  مالکلاف 

هتاذب همئاق  هثداح  هدارإلا  لعج  هیمارکلا  مه  مهضعب و  و 

ههج هیلعاف و  ههج   (1) هتاذ یف  نوکی  نأ  مزلی  هنأ  لوألا  نیهجول  لاحم  کلذ  هریغتملا و  ثداوحلل  ـالحم  ملاـعلا  هلإ  نوکی  نأ  مزلیف 
هیف تلح  ول  یناثلا  ادـج  عنتمم  اذـهف  هقیقحلا  طیـسب  بجاولا  و  تملع - امک  اـمهل  عوضوملا  تاذـل  ناـترثکم  ناـتهج  اـمه  هیلباـق و 
ناک نإ  ادـبأ و  اهنع  مدـعی  نأ ال  بجو  هتاذ  سفن  هتلع  تناک  نإ  کلذ  دـعب  لطابلا  هتاذ  یف  اـنامز - تباـثلا  ثداـحلا  یف  ثداوحلا 
نع یلختت  ثودحلا ال  هلع  هثداح و  يرخأ  هلع  نم  هنالطبل  هلع و  نم  هثودحل  دب  الف  هتاذ  یف  دجوی  ناک  امف  هداضی  ارمأ  هل  لطبملا 

یکلفلا و ریدتـسملا  مرجلا  اهلحم  هفـسالفلا و  دنع  همرـصتملا  ریغ  هکرحلا  وه  هنأش  اذه  ام  هنع و  یلختت  نالطبلا ال  هلع  ثودـحلا و 
(2) هلـصتملا تادارإلا  هذه  لحمف  هینامـسج - یلویه  هلحم  نوکی  نأ  دب  هجو ال  يأ  یلع  یجراخلا و  اهدوجو  یف  هعیبطلا  وه  اندنع 
ام یلع  مزلی  لب  رودـلا  یلع  اکرحتم  هکرحلا  مئاد  امـسج  ملاعلا  هلإ  نوکی  نأ  مزلی  همـسا  لـج  يراـبلا  تاذ  وه  ناـک  نإ  هددـجتملا 

مویقلا یلاـعت  لاـثمألا  دراوتب  يددـجتلا  هدوجو  میدـی  رخآ  هلإ  یلإ  جاـتحیف  هلاحتـسالا  ثودـحلا و  هددـجتم  هتاذ  نوـکی  نأ  اـنرکذ 
ذخألا دـیرجتلا و  هیفـصتلا و  کلـسم  كرت  لایخلا و  مهولا و  سواسو  یلوـأل  هلطعملا  هلـضملا  ماـهوألا  هذـه  تاـملظ  نع  دـحاولا 

هتالولعم نم  ریغلا  کلذ  نوکی  نأ  مزل  یلاعت   (3) هتاذ ریغ  اهلحم  ناک  نإ  لاقلا و  لیقلا و  یلع  ثوحبلا  ءانب  لالجلاب و 

همـالک یف  راعـشإ  ـال  ـالوأ  تلق  اـضیأ - هدـئاز  تافـص  هل  اوتبثأ  نیذـلا  یلع  دری  لـب  مهیلع  اذـه  دوروـل  صیـصخت  ـال  تلق  نإ  - 1
لوبقلا هموزل  عنم  كانه  نکمیف  لوبقملا  ثودـح  مدـعل  كانه  هدورو  روهظ  مدـعل  هلعل  كانه  هرکذ  مدـع  نأ  اـیناث  صیـصختلاب و 

هرس سدق  س  انهاه ، هفالخب  يددجتلا  لاعفنالا  ینعمب 
هدارإ لولعم  هوطخ  لک  نإف  هیدارإلا  هتاکرح  یف  ناسنإلا  ریظن  اذه  اهللع و  یه  یتلا  تاکرحلا  لحم  تادارإلا و  لحم  دحتی  نأب  - 2

هرس سدق  س  هوطخ ، لولعم  هدارإ  لک  هیئزج و 
تـضم دسافم  نم  ارذح  هتاذب  سفن ال  وأ  لقعک  حولب  همئاق  روص  هاوس  امب  هملع  نإ  یلاعت  هملع  یف  لوقی  نم  لوق  ریظن  اذـه  و  - 3

هرس سدق  س  هریغ ، یلإ  هتدارإک  هلامک  یف  هجایتحا  مزلیف 
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تاذ یف  هثداحلا  هدارإلا  لاطبإب  لاحم و  کلذ  امئاد و  الاعفنا  دوجولا  ددجتملا  كرحتملا  هلولعم  نع  العفنم  هتاذل  بجاولا  نوکی  و 
کلتب ارثؤم  يرابلا  لزی  مل  هیادـب و  یلإ  هیهانتم ال  ریغ  هثداـح  تادارإ  هتاذـل  بجاولل - نإ  مهـضعب  لوق  عفدـنا  هرکذ  لـج  بجاولا 
لوقعلا نوکی  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  ثداوحلا  لسلـست  مزلی  ملاعلا و ال  اذه  ثودحل  هبجوم  هصاخ  هدارإ  تثدح  یتح  هثداحلا  تادارإلا 

.هثداح اهلک  ماسجألا  سوفنلا و  و 

مهعابتأ ینادمهلا و  رابجلا  دبع  یضاقلا  مشاه و  یبأ  یئابجلا و  یلع  یبأک  هدارإلا  ثودحب  نیلئاقلا  نم  و 

نأ الإ  هتاذـب  موقی  فیکف  هب  موقی  لحم  یلإ  جاتحیف  اضرع  تناک  اذإ  هدارإلا  نإف  عنتمم  وه  لحم و  یف  همئاق ال  اهنأب  نولوقی  مهنإـف 
.دئاع هثودح  یف  مالکلاف  ملاعلا  هلمج  نم  نوکیف  ایرهوج  رخآ  ینعم  هدارإلاب  اودیری 

همیدق اهلعج  نم  مهنم  و 

یف ملاعلا  ثادـحإ  دارأ  امنإ  یلاعت  هللا  نأ  الإ  همیدـق  تناک  نإ  اهنأ و  ملاعلا و  داـجیإ  یف  ببـسلا  یه  همیدـقلا  هدارـإلا  نأـب  اولاـق  و 
هیمل نع   (1) لأسی نأ  زوجی  هیف و ال  دجو  يذـلا  تقولا  ریغ  رخآ  تقو  یف  هثادـحإب  هقلعتم  هتدارإ  نکی  مل  و  ثدـح - يذـلا  تقولا 

تقولا و کلذب  صیـصختلا  یـضتقت  اهتیهام  اهتاذل و  هدارإلا  کلت  نإف  هریغ  نود  تقولا  کلذب  ملاعلا  هصیـصخت  ببـس  هثادـحإ و 
.اهل تاموزلم  یه  یتلا  اهتایهام  ریغ  رومألا  نم  رمأب  للعت  نأ  یغبنی  تایهاملا ال  مزاول  هیف و  ثادحإلا 

یش ء و نع  یش ء  توافتی  حیرـصلا ال  مدعلا  یف  ههباشتم و  اهلک  تاقوألا  عاد و  حجرم  نم  اهیف  دب  هدارإلا ال  نأ  تفرع  دقف  تنأ  و 
نم هدوجول  هلع  وه  امم  ملاعلا  لبق  ضرفی  ام  لک  ملاعلا و  داجیإ  هیف  یلوألا  نوکی  لاح  هیف  زیمتی  مودـعم و ال  نع  مودـعم  زیامتی  ال 

هثودـح و یف  دـئاع  مالکلا  نإف  لاوحألا - نم  کـلذ  ریغ  وأ  هحلـصم  لوصح  وأ  ملع  قلعت  وأ  عناـم  لاوز  وأ  تقو  وأ  هدارإ  ثودـح 
.هیاهنلا ریغ  یلإ  ثداوحلا  لسلست  بجوی  کلذ  هسفن و  ملاعلا  ثودح  هلع  یف  ایراج  مالکلا  ناک  امک  ثداح  حجرمل  هئاعدتسا 

ام رکذتف  لوقلا  کلذ  وه  اذه  اهل و  یتاذ  هصـصخم  هدارإلا  نوک  نأب  لوقلا  لقن  هماعلا  رومألا  نم  هیئاغلا  هلعلا  ثحبم  یف  رم  دـق  - 1
هرس سدق  س  كانه ، انررح 
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ءامکحلا نأ  نم  نیملکتملا  ضعب  هرکذ  ام  امأ  و 

الف هدعب - وأ  هلبق  هریغ  رخآ  تقو  یف  هرودص  نم  یلوأ  سیل  صوصخم  تقو  یف  هتاذل  بجاولا  نع  ملاعلا - اذه  رودص  نإ  نولوقی 
یلع مدـقتم  یلاعت  بجاولا  نأ  یلع  نوقفتم  ءامکحلا  نإف  مهنع  لـقنلا  اذـه  یف   (1) بـصی ملف  صوصخملا  تقولا  کلذ  یف  دجوی 

رادقم اندـنع  مهدـنع و  هیکلفلا  هیرودـلا  هکرحلا  رادـقم  هنإف  تانکمملا  هلمج  نم  روکذـملا  تقولا  ایتاذ و  امدـقت  تانکمملا  عیمج 
هسفن یلع  یـشلا ء  مدقتی  نأ  مزل  الإ  اهعوضوم و  هکرحلا و  اذک  تانکمملا و  عیمج  یلع  مدقتی  الف  هسفنب  ددجتملا  یعیبطلا  دوجولا 

.اینامز امدقت  تانکمملا  عیمج  یلع  یلاعت  يرابلا  مدقت  یف  امالک  انم  عمستس  لیق و  ام  اذه  لاحم  وه  و 

لیجست هرکذت و 

نکی مل  تقولا  کلذ  لبق  هیف و  هدـجوأ  يذـلا  تقولا  یف  ملاـعلا  دوجو  تبجوأ   (2) همیدـقلا هدارإلا  نإ  لوقی  نأ  دـحأل  نکمی  و ال 
کلذ دوجو  یضتقی  نآلا  هدوجوملا  هدارإلا  نأف  هنـس  دعب  اصوصخم  العف  لعفن  نأ  اندرأ  اذإ  انأ  امک  هدوجول  هبجوم  همیدقلا  هدارإلا 
دارملا لوصح   (3) بجوی یش ء  تانکمملا  عیمج  لبق  سیل  هنإف  لاحم  اضیأ  اذه  نإف  لاحلا  یف  هدوجو  یضتقی  هنس و ال  دعب  دارملا 

يذلا دارملا  یف  لاحلاک 

هلداجملا و ماقم  یف  اوناک  اذکه  اولاق  نیذلا  ءامکحلا - نأ  رهاظلا  هیناهرب و  نوکت  نأ  دـب  همکحلا ال  بلاطم  نأل  کلذ  لاق  امنإ  - 1
هرس سدق  س  ملکتملا ، لوق  یلع  اونب 

هلـسلس نع  اجراخ  نامزلا  لوقلا  اذه  بحاص  لیخت  دـق  لازی و  امیف ال  ملاعلا  دوجو  لزی  مل  امیف  دارأ  یلاعت  هللا  نإ  مهلوق  اذـه  و  - 2
ادبأ و الزأ و  هیلع  قبطنم  یلاعت  هدوجو  دبألا و  لزألا و  ینعأ  هرخآ  هلوأ و  یتهج  نم  هل  هیاهن  امرـصتم ال  ادـعب  همهوت  تانکمملا و 
دنـسلا و عم  عنملا  لیبق  نم  هیلع  هر  فنـصملا  ضارتعا  دبألا و  بناج  وه  لازی و  امیف ال  ملاعلا  دوجو  لزألا  یف  وه  یلاعت و  دارأ  دـق 

دق نکمم و  وهف  ناک  ام  ایأ  هریغ و  دنع  ددحملا  کلفلا  هکرح  هدـنع و  هیلکلا  هعیبطلا  هکرح  یه  هکرحلا و  رادـقم  نامزلا  نأ  هدـنس 
دوجو هدارإ  ضرفت  یتح  كانه  ءازجـألا  زیمتم  ناـمز  ضرفل  ینعم  ـالف  تحبلا  مدـعلا  ـالإ  كاـنه  سیلف  تاـنکمملا  عاـفترا  ضرف 

هلظ دم  ط  ضعب ، نود  هئازجأ  ضعب  یلع  اقبطنم  ملاعلا -
هرس سدق  س  یلاعت ، هتدارإ  فالخب  هوقلاب  هبوشم  انتدارإ  اضیأ  بقعی و  وأ  رخؤی  رهاظلا  - 3
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یلع ارداق  ناک  دـیرملا  اذـه  نأ  ضرف  ولف  هنـسلا  دـعب  الإ  دارملا  لوصح  نم  هعنام  هددـجتم  الاوحأ  كاـنه  نإـف  هنـس  دـعب  لـصحتی 
ناکل هیف  هردق  ناک  يذلا  هتقو  عم  دارملا  کلذ  راضحإب  هدـیری  ناک  يذـلا  لاحلا - یف  هنـسلا  دـعب  امیف  هدارأ  يذـلا  هدارم  لیـصحت 

یف لاوحألا  هباشتم  وه  حیرـصلا و  تحبلا  مدـعلا  الإ  ملاعلا  دوجو  لبق  سیل  لاهمإ و  راظتنا و ال  ـالب  تقولا  کـلذ  عم  هاـیإ  ارـضحم 
هدارإلا قلعت  نکمأ  امک  هلثامی و  رخآ  تقو  نع  همیدقلا  هدارإلا  هب  تقلعت  يذلا  تقولا  هیف  زیمتی  نأ  لیحتـسیف  هب  هدارإلا  قلعت  زاوج 

هریغ و نود  نکمملا  تقولا  اذهب  هدارإلا  قلعت  بجوأ  يذـلا  امف  نکمم   (1) اـضیأ تقولا  اذه  لبق  يذلا  تقولاب  اهقلعتف  تقولا  اذهب 
فرـصلا مدـعلا  یف  صـصخم  صـصخمب و ال  الإ  هریغ  نع  زیمتی  یـشلا ء ال  هدارإلا و  قلعت  یف  تاقوألا  نم  هریغ  نع  هزیم  يذـلا  ام 

.هرم ریغ  هتفرع  امک 

هتضافإ قحلا و  عناصلا  عنص  هیلزأ  قلطملا و  داوجلا  دوج  ماود   (2) انرکذ امب  رهظف 

هرس سدق  س  نهذلا ، یف  هدوجوملا  جراخلا - یف  همودعملا  تقولا  هیهام  دارفأ  هریغ  وأ  هلبق  يذلا  تقولاب  دارملا  نکل  - 1
هددجت اهدوجو و  لدـبتل  هعبتتـسملا  هیرهوجلا - هکرحلاب  هئازجأ  ثودـح  عم  یعیبطلا  ملاعلا  نع  ضیفلا  عاطقنا  مدـع  هلـصحم  و  - 2
بقاعتب هظوفحملا  هبکرملا  عاونألا  تایلک  هعبرألا و  رصانعلا  تایلک  بکاوکلا و  كالفألاک و  هتایلک  دوجو  ماد  نإ  نیح و  دعب  انیح 

هئیهلا هعیبطلا و  یملع  نم  هذوخأملا  تارداصملا  یلع  اینبم  ناک  نإ  نایبلا و  .هیتابنلا و  هیناویحلا و  عاونألا  رئاـس  ناـسنإلاک و  دارفـألا 
تاکرحلا و نم  اهیف  ام  ماود  تاکرحلا و  دوجولا و  همئاد  كالفأب  لوقلا  نم  هقلخلا  بیترت  یف  امهئاملع  نم  ءامدقلا  هضرتفا  ام  یلع 

اریخأ حـضتا  دـق  دارفألا و  بقاعتب  هیـضرألا  هبکرملا  عاونألا  دوجو  اهدوجو و  ماود  رمقلا و  کلف  فوج  یف  هیلکلا  هعبرألا  رـصانعلا 
یتش و رـصانع  نم  تابکرم  ثالثلا  اهتاوخأ  ضرألا و  نأ  ققحت  هدقعملا و  هقیقدـلا  بیراجتلا  کلذ  دـیأ  تاضارتفالا و  هذـه  داسف 
هلیوط و تناک  نإ  هدودحم و  ارامعأ  موجنلا  بکاوکلا و  رئاس  ضرألاک و  هیوجلا  مارجألا  هذهل  نإ  تابکرم و  هیولعلا  مارجألا  اذـک 

هیرـشب هیعـضولا و  ضرألا  هکرح  رادقم  وه  ددحملا  کلفلا  هکرح  ینعأ  هیمویلا  هکرحلا  یلإ  امـسر  نوبـصنی  اوناک  يذلا  نامزلا  نإ 
نم اهانلدـب  هقباـسلا و  تارداـصملا  نـع  انـضرعأ  نإ  .ماـت و  هر  همـالک  نـکل  سمـشلا ، لوـح  هیلاـقتنالا  هیــضرألا - هـکرحلا  ناـمز 
انیح ملاعلا  ثودـح  یعدتـست  ارمتـسم  اریغتم  انامز  اهمـسر  اهرهوج و  یف  اهتکرحب  هیملاعلا  هیلکلا  هعیبطلا  نإف  هثیدـحلا  تاضارتفالا 
ملاع هروص  ءانف  نع  دیدج  ملاع  هنونیک  وأ  عاونأ  وأ  عون  ضارقناب  هقلخلا  لدبت  عم  ضیفلا  ماودـب  لوقلا  یف  روذـحم  نیح و ال  دـعب 
لدت کلذ و  دیؤت  تیبلا ع  لهأ  همئأ  نع  هیورم  تایاور  هدع  كانه  یهلإلا و  ضیفلا  عطقنی  نأ  نود  نم  رارمتـسالا  ماودلاب و  رخآ 

یلزأ ال ینامز  هیدوجولا  عئابطلا  یف  سیلف  کلذ  یلع  لازی  نل  ملاع و  دعب  املاع  قلخ و  دعب  اقلخ  قلخی  لزی  مل  هناحبس  هللا  نأ  یلع 
هیعونلا عئابطلاب  امهنیعت  نامهبم  نارمأ  امهف  هیعونلا  عئابطلل  هیناث  هدام  یه  یتلا  لکلا  هعیبط  یلوألا و  هداملا  امأ  .هدوجو و  نامزل  لوأ 

يأل وأ  یلاعت  بجاولل  نأ  مهوت  نم  أطخأ  دـق  هیلع و  قبطنم  ریغ  نامزلا  نع  جراخ  هدوجوف  درجملا  اـمأ  .هیناـمز و  ثداوح  یه  یتلا 
هلظ دم  ط  یجتس ء ، هیلإ و  هراشإلا  تمدقت  دق  هیاهنلا و  هیادبلا و  یف  یهانتملا  ریغ  نامزلا  دادتما  یلع  اقبطنم  ادوجو  درجم 
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اهؤزج و ال اهلک و ال  تانکمملا ال  هیلزأ  بجوی  هعادـبإ ال  عدـبملا و  دوج  ماود  نکل  دـحاو و  قسن  یلع  ادـبأ  ـالزأ و  ءایـشألا  یلع 
هوقلا و لماک  هیلعافلا  مات  هنوک  عناصلا و  تاذ  هیدحأ  مهتابثإ  نم  ردقلا  اذه  یلع  اوفتکا  ول  هفسالفلا  قبـس و  امک  اهیئزج  اهیلک و ال 

الإ احیحص  اقح  مهمالک  ناکل  هظحل - طسبلا  (1) و  مرکلا دی  لولغم  هیانعلا و ال  ضیفلا و  کسمم  ریغ  همحرلا  دوجلا و  مئاد  هردقلا 
(2) و مارجألا طئاسب  بکاوکلا و  کلفلا و  ماود  ملاـعلا و  مدـق  مزلتـست  یناـعملا  هذـه  نأ  اومعز  کـلذ و  یلع  اوداز  مهیرخأـتم  نأ 

اصخش اعون و  اهسوفن  اهروص و 

هیف ُءاشَی و  َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَـی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  ْمِهیِدـْیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  هفیرـشلا  هیـآلا  یلإ  هراـشإ  - 1
نأ دـب  ققحملا ال  میکحلا  نأ  هر  همالک  لصاح  دوهیلا و  رفک  نع  نطابلا  بسحب  ولخی  ضیفلا ال  كاسمإب  لوقی  نم  نأ  یلإ  هراـشإ 

هرس سدق  س  هتیحان ، نم  ام  قولخملا و  ثودحب  هعقص و  نم  ام  هلمجلاب  هتافص و  مدق  یلاعت و  هللا  مدقب  لوقی 
یف اهعون  هرک  لـکف  دـحاو  صخـش  دـحاولا  لـصتملا  هدـحاو و  هلـصتم  هرک  لـک  نـأل  اـهرخآ  یلإ  ءاوهلا  هرک  راـنلا و  هرک  يأ  - 2
نع هلـصفنملا  هیدارفألا  هرثکلل  عقوملا  لصفلل  دارفألا  هرثکتم  عاونأ  اهنأ  مولعمف  نایقابلا - ءاوهلا و  راـنلا و  سفن  اـمأ  مئاد و  اهـصخش 

هرس سدق  س  اهتارک ،
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مدق تالوعجملا و  دمرـست  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  نالطب  یلع  نیهاربلا  انمقأ  دق  اصخـش و  اعون ال  اهـسوفن  اهروص و  تابکرملا و  ماود  و 
یلعألا هتوکلم  هللا و  نم  هیانع  تانکمملا  نم  یش ء 

ضیفلا عاطقنا  للملا  بابرأ  نیملکتملا و  تاجاجتحا  ضعب  یف  ( 4  ) لصفلا

هراشا

(1) هدیدع ججحب  مهبهذم  یلع  اولدتسا 

هیهانتم ریغ  تناک  ول  ثداوحلا  نأ  یلوألا  هجحلا 

- اهل لوأ  تامدـعب ال  هقوبـسم  تارودـلا  نم  هدـحاو  لک  نوکی  نأ  مزلیف  اهتارود  كالفألا و  تاکرح  الثم  ثداوحلا  کلت  نکیل  و 
اذإ هیمدـعلا و  رومألا  یف  هیدوجولا ال  رومألا  یف  نوکی  امنإ  بیترتلا  نـأل  بیترت  ریغ  نم  لزـألا  یف  هعمتجم  اـهلک  تامدـعلا  نوکیف 
نأ امإ  تامدعلا  کلت  عومجم  ولخی  الف  لزألا  یف  عامتجا  اهل  تارودـلا  هذـه  نم  هدـحاو  لک  یلع  همدـقتملا  تامدـعلا  عیمج  ناک 

مدقتملا قباسلا  نوکی  نأ  یـضتقی  لوألا  کلذ و  نم  یـش ء  اهعم  لصحی  وأ ال  هیدوجولا  تاوذلا  نم  یـش ء  لزألا  یف  اهعم  لصحی 
تادوجوملا نم  یـش ء  لزألا  یف  هعمتجملا  تامدعلا  کلت  عم  لصحی  نأ ال  وه  یناثلا و  لاحم و  کلذ  رخأتملا و  قوبـسملل  انراقم 

.بولطملا وه  کلذ  هیادب و  تادوجوملا  عومجمل  نوکی  نأ  مزلیف 

لزألا یف  اهنم  یش ء  لوصح   (2) زاج نإف  وأ ال  هیف - اهنم  یش ء  لوصح  زوجی  نأ  امإ  نولوقیف  رخآ  قیرطب  هجولا  اذه  نوررقی  دق  و 
هیادب اهعومجمل  نوکیف  هریغ  اهقبسی  مل  و 

ایرابتعا ارمأ  نوکی  نأ  نیب  هرمأ  رودـیف  تانکمملا - نع  اـجراخ  ناـمزلا  ذـخأ  یلع  هفقوتم  ءانثتـسا  ریغ  نم  جـجحلا  هذـه  عیمج  - 1
هلظ دم  ط  کلذ ، نع  یلاعت  هب  ادحتم  بجاولا  تاذ  نم  اعزتنم  ارمأ  نوکی  وأ  ایمهو 

یلع هنأ  لـصاحلا  هرخآ و  یلإ  خـلإ  زاـج  نإ  مدـعلا و  یلإ  تهتنا  دـقف  زجی  مل  نإـف  هنأ  وه  طوقـس و  اـنه  اـنیأر  یتلا  خـسنلا  یف  - 2
عیمج عاـفتراب  هعیبطلا  عاـفترا  هیف و  ققحتلا  نیب  لزـألا و  نع  عاـفترالا  نیب  دـیدرتلا  نـأل  هیهاـنتم  ریغ  ثداوحلا  نکت  مل  نیریدـقتلا 
هیادـب وهف  درف  ققحت  نإ  مدـعلاب و  هانتم  عومجملاف  لزألا  یف  نئاـکلا  نم  درف  ققحتی  مل  نإـف  اـهنم  یـش ء  ققحتب  اـهققحت  دارفـألا و 

هرس سدق  س  ثداوحلا ، کلت  نم  هنأ  ضورفملا  دحاولا  درفلا  کلذب  هانتم  عومجملاف  لازی  امیف ال  يذلا  عومجملل 
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نأ یلع  ءانب  هجولا  اذـه  نوررقی  دـق  و  دـحاو - لک  یلع  مکحلا  وه  لکلا  یلع  مکحلا  نأ  هدـعاق  یلع  ناینتبی  ناـقیرطلا ال  ناذـه  و 
اقوبـسم لکلا  نوکیف  مدعلاب  قوبـسم  ثداوحلا  تاکرحلا و  نم  دـحاو  لک  نولوقیف  دـحاو - لک  یلع  مکحلا  وه  لکلا  یلع  مکحلا 

.هانتم ریغ  نوکی  الف  هیف  ارصحنم  دوجولا  یف  الخاد  لکلا  نوکیف  دوجولا  یف  لخاد  اهنم  دحاو  لک  وأ  مدعلاب -

اقلطم رخآ  ثداحب  قوبـسم  ریغ  هنوک  هل  لوأ  ال  ثداح - لـکل  قباـسلا  مدـعلا  نوکب  متینع  نإ  مکنأ   (1) لوألا قیرطلا  نع  باـجی  و 
ال ثداح - لکل  قباسلا  مدعلا  نوکب  متینع  نإ  هل و  هیاهن  یلإ ال  رخآ  ثداحب  اقوبـسم  نوکی  هکرح  لک  مدع  نإف   (2) عونمم کلذف 

(3) هنیعب رخآ  ثداحب  اقوبسم  نوکی  ام و ال  مدعب  اقوبسم  ثداوحلا  نم  لک  نوکی  نأ  هل  لوأ 

نکی مل  لزألا و  یف  دوجو  هل  نکمی  مل  ذإ  هل - اعفر  سیل  یلزألا  قباسلا  مدـعلا  هعفر و  یـشلا ء  مدـع  نأب  هنع  باجی  نأ  یلوـألا  - 1
مل هدوجو و  هدرط  دق  هتقو و  یف  يذـلا  هدوجو  لیدـب  يذـلا  عفرلا  همدـع  امنإ  هل و  امدـع  هعفر  نوکی  یتح  مئادـلا  دوجولا  هنأش  نم 

دوجولا یلإ  هلآمف  يوضاملا  لباقملا  مدعلا  امأ  عماجملا و  مدعلا  وه  دوجولا و  نع  اهتاذ  یف  هیلاخلا  هتیهام  لباقلا  امنإ  مدـعلا و  لبقی 
یفن مدعلا  اضیأ  دوجول و  الباقم  اینامز و ال  سیل  بجاولا  دوجولا  ینامز و  قباس  مدع  الف  ینامز  قباس  دوجو  ذإ ال  ینامزلا و  قباسلا 

هرس سدق  س  لزألا ، یف  هعمتجم  مادعألا  نأ  یلزأ و  هنأب  باجیإلل  اعوضوم  نوکی  الف  ضحم 
نإ حضوأ  يرخأ  هرابعب  ام و  ثداحب  قوبسم  ریغ  ثداح  لک  مدع  نأ  ملسی  فیک  هیـضاملا  ثداوحلا  یهانت  مدعب  لوقی  نم  نأل  - 2

اهحتاوف رابتعاب  تامدـعلا ال  متاوخ  راـبتعاب  قوبـسملا  قباـسلا و  لمعتـسا  اـمنإ  عونمم و  وهف  اـم  ثداـحل  عماـجم  ریغ  هنوک  هب  متینع 
هرس سدق  س  هنراقملا ،

هنع رخأتملا  ثداحلا  وأ  همدع  مدعلا  اذه  يذلا  ثداحلا  کلذ  سفن  وه  نیعم  ثداحل  اعماجم  نوکی  حضوألا و ال  هرابعلا  یلع  و  - 3
هرس سدق  س  لازی ، ام ال  بناج  نم 
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کلذک ناک  اذإ  اقلطم و  ریغلاب  قوبسم  ریغ  هنوک   (1) ایلزأ یشلا ء  نوک  ینعم  نإف  لزألا  یف  مادعألا  عامتجا  اذه  هحص  نم  مزلی  الف 
.معألا ءافتنا  صخألا  ءافتنا  نم  مزلی  هنأ ال  تفرع  امل  الصأ  ثداحب  قبسلا  مدع  نیعم  ثداحب  قبسلا  مدع  نم  مزلی  الف 

الف هیف  عقاولا  وأ  هل  لوأ  امیف ال  دوجوملا  وه  یلزألا  هل و  لوأ  يذـلا ال  ءاـعولا  يرجم  يرجی  اـم  يأ  یبلـس  ینعم  لزـألا  اـضیأ  و  - 1
عامتجا مدع  هنم  رهظی  رخآ  باوج  انهاه  هل و  لوأ  امیف ال  امهیلک  نأ  قدصی  ذإ  ایلزأ - اضیأ  همدـع  ایلزأ و  ام  دوجو  نوک  نیب  هافانم 

لب ال اهلباقم  قرطتی  مادـعألل ال  ءاعو  راص  اذإ  تایلزألا و  عسی  انیعم ال  انآ  وأ  اتوقوم  اـتقو  سیل  لزـألا  نأ  وه  لزـألا و  یف  مادـعألا 
اعیسو لزألا  ناک  اذإف  یضاملا  یف  اضیأ  همدع  نوکی  نأ  فانی  مل  یضاملا  یف  حون  ناک  لیق  اذإ  هنإف  یضاملا  نامزلا  نم  لقأ  نوکی 
انرکذ ام  لوقنف  لیصفتلا  تئش  اذإ  .هنم و  يرخأ  هبترم  یف  كاذ  هنم و  هبترم  یف  اذه  نوکی  نأب  هعفر  یـشلا ء و  هیف  نوکی  نأ  نکمأ 

هیلوطلا هلـسلسلا  إدـبم  یف  عقاولا  وه  ام  یلزـألا  نأ  قیقحتلا  نیملکتملا و  نم  روهـشملا  وه  اـم  یلع  هؤاـنب  یلزـألا  لزـألا و  ینعم  نم 
هیلوطلا هلـسلسلا  یهتنم  یف  عـقاولا  وـه  اـم  يدـبألا  روـهظلا و  هداهـشلا و  ملاـع  یلإ  بوـیغلا  بیغ  نم  نطاوـبلا  لزنت  بسحب  هیلوزنلا 

نع هفاضإلا  هطقاس  دوجولا  هقیقح  وه  یلزألا  خمشأ  رخآ  ینعم  اضیأ  .نطابلا و  نطاب  نطاوبلا و  یلإ  رهاوظلا  یقرت  بسحب  هیجورعلا 
دنع ارخآ  اهنع  هفاضإلا  هطقاس  یه  وه  يدـبألا  اهیلع و  یلجتلا  لبق  الوأ  هیتوسانلا  هیتوکلملا و  هیتوربجلا و  ملاوعلا  لک  یف  تاـنیعتلا 
یف مادـعألا  نوک  نیب  هافانم  نأ ال  تملع  اذـه  تفرع  اذإ  .اهیلع  راهقلا  دـحاولا  یلجتب  تانیعتلل  ضحملا  قحملا  فرـصلا و  سمطلا 

اهمدـع نأل  کلذ  هیهانتم و  ریغ  لبقتـسملا  یف  ناوکألا  دـبألا و  یف  لکلا  مدعیـس  امک  هعطقنم  ریغ  تایـضاملا  یف  ناوکألا  لزـألا و 
هیدوعصلا هلسلسلا  نطاوب  نم  بقرتی  داعملا  هیلوزنلا و  هلسلسلا  يدابم  نم  بلطی  أدبملاف  هیلوطلا  هلسلسلا  یف  یلاعت  هللا  یلإ  اهعوجرب 

هلـسلسلا یف  هیهانتملا  ریغ  تاـیقرتملاف  هیبیغلا  ملاوعلا  یلإ  هجوتلا  يأ  هیلوطلا  تاـیقرتلاب  اـهیلإ  لوحتی  تاـیاغلا  تاـیاغلا و  هیاـغ  هنإـف 
یهانتت نکل  هیهانتم و  ریغ  تافاضإب  تایاغ  یلإ  هیهاـنتم  ریغ  تـالوصو  اـهل  هیهاـنتم  ریغ  تـالوحتب  هیهاـنتم  ریغ  هنمزأ  یف  هیـضرعلا 

هرس سدق  س  یهتنملا ، هیلإ  یعجرلا و  کبر  یلإ  نإ  تابلطلا  یهتنم  تایاغلا و  هیاغ  هللا  یلإ  الوط  اعیمج 
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ذخؤی نأ  امإ  دارفألا  عیمج  نیب  كرتشملا  ردـقلا  وه  ثداوحلا و  هکرحلا و  یمـسم  نإ  لاقی  نأـبف  یناـثلا  قیرطلا  نع  باوجلا  اـمأ  و 
نم یش ء  لوصح  زوجی  نأ  امإ  لیق  اذإف  اهیف  الخاد  ذخأ  نإف  کلذک  ذخؤی  مأ ال  هروکذملا  ثداوحلا  تاکرحلا و  هلمج  یف  الخاد 

هکرحلا و ال یمـسم  وه  یـشلا ء  کلذ  لزألا و  یف  اهنم  یـش ء  لوصح  ذـئنیح  راتخنف  زوجی  وأ ال  لزألا  یف  ثداوحلا  تاـکرحلا و 
اذإ امأ  لوألا و  وه  ناک  ول  نأ  امزال  کلذ  نوکی  امنإ  ثداوحلا و  وأ  تاـکرحلا  لوأ  وه  نوکی  نأ  هریغب  قوبـسم  ریغ  هنوک  نم  مزلی 
ناک ول  مهلوق  لزألا - یف  ثداوحلا  تاکرحلا و  کلت  نم  یـش ء  لوصح  مدـع  راتخن  نحنف  اهیف  ـالخاد  یمـسملا  کـلذ  ذـخؤی  مل 

اهقبـسی ثداوحلا  تاکرحلا و  نم  دـحاو  لک  نأ  انررق - ام  یلع  قحلا  نإف   (1) ملـسن انلق ال  هیادب  اهعومجمل  نوکی  نأ  مزل  کلذک 
.لهذت الف  رظن  هیف  (2)(3) و  ادبأ الزأ و  تاکرحلا  بقاعت  هطساوب  هظوفحم  هروکذملا  هکرحلا  یمسم  نوکیف  یهانتی  ام ال  یلإ  اهلثم 

وه (4) و  هانررق امک  ررقی  نأ  الإ  هداسف  تفرع  دـقف  دـحاو  لک  مکح  یلع  لکلا  مکح  هیف  ینتبی  يذـلا  یناـثلا  هجولا  نع  باـجیإ  و 
یتلا تانکمملا  عیمج  کلذک  هدحاو و ال  هعفد  دوجولا  یف  دحاو  لک  عقی  نأ  زوجی  هکرحلا  ادع  ام  نکمم  لک  انلوقب  نآلا  ضوقنم 

نم دـحاو  لک  نأ  قدـصی  کلذـک  ینامزلا و  بیترتلا  یلع  الإ  عقی  اـم ال  اـهنم  نـأل  هعفد  اـهعوقو  نکمی  ـال  اـهنإف  هکرحلا  ریغ  یه 
.عومجملا کلذک  دحاو و ال  تقو  یف  دحاو  هلحم  یف  هلوصح  نکمی  نیدضلا 

هرس سدق  س  كانملع ، امک  وه  لب  اتوقوم  اتقو  ادودحم و  ادح  سیل  لزألا  نإف  - 1
هیهاملا همیدـق و  عاونألا  عئابط  نأ  نم  ءایکزألا - نم  ریثک  هب  نعذأ  ءامکحلا و  نم  رهتـشا  ام  نأ  کلذ  لبق  هرکذ  اـم  یلإ  هراـشإ  - 2

هرس سدق  س  حیحصب ، سیل  صاخشألا  بقاعتب  هظوفحم 
هلظ دم  ط  دارفألا ، دوجو  الإ  هل  دوجو  یلک ال  كرتشملا  ردقلا  نأ  ههجو  لعل  - 3

دوجو هل  سیل  نإ  هنإف و  یعیبطلا  یلکلا  فالخب  ءزجلا  یف  هدح و ال  یلع  هل  دوجو  ذإ ال  ثداح  هنأ  میدقب ال  سیل  لکلا  نأ  نم  - 4
اذـه یلإ  ریـشی  دارفألا و  عیمج  عافتراب  اهعافترا  ام و  درف  ققحتب  هعیبطلا  ققحت  ذإ  هتیـصخش  دوجو  نیعب  دوجو  هل  هنأ  الإ  هدـح  یلع 

هرس سدق  س  لصألا ، وه  هلوقب و  ریرقتلا 
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مزلیل ادبأ  یعومجم  لک  اهل  نوکی  نأ  نکمی  ال  هیـضاملا - ثداوحلا  نأ  کلذ  بابلا و  اذـه  یف  لصألا  وه  رخآ و  باوجب  باجی  و 
حـصی الف  الـصأ  هل  لک  مودعملا ال  همودعم و  ثداوحلا  کلت  نأل  قوبـسم  ریغ  وأ  مدـعلاب  اقوبـسم  لکلا  کلذ  نوکی  نأ  کلذ  نم 

ایهانتم وأ  ادحاو  الإ  تقو  لک  یف  ثداوحلا  کلت  نم  دوجوملا  سیل  لب  هیلع  مکحلا 

هیناثلا هجحلا 

ءاضقنا یلع  فقوتی  اهنم  دحاو  لک  دوجو  نوکی  نأ  مزل  هیهانتم  ریغ  تناک  ول  لزألا  یف  ثداوحلا  نأ  ملاعلا  ثودـح  تابثإ  یف  مهل 
هیهانتم ریغ  تناک  ول  ثداوحلا  نأ  جـتنی  لاحم  هدوجوف  یهانتی  ام ال  ءاضقنا  یلع  هدوجو  فقوتی  املک  ثداوحلا و  نم  یهانتی  اـم ال 

.رهاظ کلذ  نالطب  الاحم و  اهنم  لک  دوجو  ناکل 

هدوجو فقوتی  هنأ  امودعم  هنوک  دنع  ضرفی  يذـلا  وه  فراعتملا و  موهفملا  هب  متینع  نإ  فقوتلا  اذـهب  نونعت  اذ  ام  مکنأ  باوجلا  و 
يذلا ال نأ  رهاظ  دعب و  لصحی  مل  یهانتی و  ام ال  یلع  افقوتم  یـشلا ء  نوکی  ام  یهانتملا - ریغ  یلع  فقوتلا  نم  عنتمملاف  اذـک  یلع 

ریغ اهیف  ناک  هلاح  وأ  تقو  نکی  ملف  یـضاملا  یف  امأف  هعوقو  حـصی  لبقتـسملا ال  یف  یهانتی  ـال  اـم  دوجو  دـعب  ـالإ  هدوجو - نوکی 
امب اقوبـسم  ناک  الإ و  ضرفی  تقو  نم  ام  ذإ  ثداحلا  هدعب  لصح  کلذ و  دعب  لصحف  امودعم  ثداح  هیلع  فقوتی  يذـلا  یهانتملا 
نم یـش ء  عقی  هنأ ال  فقوتلا  اذـهب  متینع  نإ  یهاـنتی و  ـال  اـم  یلع  فقوتی  ـالإ و  تاـکرح  یلع  فقوتی  اـمم  یتأـی  ـال  یهاـنتی و  ـال 

هیادب و ال یلإ  ثداوح ال  هقبـست  الإ و  ثداح  عقی  هنأ ال  هبهذـم  مصخلا  نإف  عازنلا  لحم  سفن  وهف  یهانتی  ام ال  دـعب  الإ  ثداوحلا -
تابثإ وأ  اهـسفن  لاطبإ  یف  هلمعتـسم  همدـقم  عازنلا  لحم  لعج  نإف  هسفنل - اتبثم  عازنلا  لحم  لعجی  فیکف  اذـکه  ـالإ  هعوقو  حـصی 

.قطنملا یف  هروکذملا  تاطلاغملا  هلمج  نم  وه  لوألا و  بولطملا  یلع  هرداصملا  لیبق  نم  اهسفن 

هملـسم و همزالملاف  یناثلا  ینعملا  هب  ینع  نإ  و  هعونمم - همزالملاف  یفرعلا  لوألا  ینعملاب  لـعج  نإ  روکذـملا  فقوتلاـف  هلمجلاـب  و 
.هانرکذ امک  عونمم  ءانثتسالا 

هثلاثلا هجحلا 

نایب امأ  هیهانتم  یـضاملا  یف  هعقاولا  ثداوحلا  نأ  جتنی  هانتم  وهف  رخآ  هل  ام  لک  رخآ و  اهل  یـضاملا  نامزلا  یف  هعقاولا  ثداوحلا  نأ 
.رهاظف يربکلا  نایب  امأ  یضم و  ام  رخآ  رضاحلا  نآلا  نألف  يرغصلا 
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انعنم الـصأ  ناـمزلا  نم  یـش ء  هدـعب  سیل  هنأ  رخآ  هنوکب  متینع  نإ  یـضم  اـم  رخآ  نـآلا  نإ  مکلوقب  نونعت  اذ  اـم  مکنأ  باوـجلا  و 
الف طقف  انرابتعا  انـضرف و  بسحب  یـضم  ام  رخآ  هنأ  هب  متینع  نإ  یهانتت و  هنمزأ ال  تانآ و  هدـعب  نأ  مصخلا  بهذـم  نإف  يرغـصلا 

کلتب دـیرأ  نإ  هانتم  وهف  رخآ  هل  اـم  لـک  نأ  يربکلا  یف  هروکذـملا  هیاـهنلا  اـمأ  رخآ و  یـش ء  هدـعب  سیل  رخآ  نوکی  نأ  هنم  مزلی 
اذکه هجیتنلا  هروص  ریـصیف  اهنم  رخآلا  بناجلا  یف  نوکی  ام  دـیرأ  نإ  و  يربکلا - انعنم  ثداوحلا  هیادـب  بناج  یف  نوکی  نأ  هیاهنلا 
سیل اهتیادـب و  ههج  نم  اهیهانت  کلذ  هحـص  نم  مزلی  نکل ال  اهرخآ  ههج  نم  هیهانتم  ثداوحلا  هیادـب  بناـج  یف  هعقاولا  ثداوحلا 

.هورکذ ام  رضی  الف  اهتیادب  اهلوأ و  ههج  نم  وه  امنإ  مالکلا  لب  اهرخآ  ههج  نم  ثداوحلا  یهانت  یف  انمالک 

هعبارلا هجحلا 

انذخأ مث  يرخأ  هلمج  لزألا  یلإ  اهیف  نحن  یتلا  هنـسلا  هذـه  نم  هیـضاملا  تاکرحلا  انذـخأ  اذإ  انأ  داعبألا  یهانت  ناهرب  نم  هذوخأم 
و ههبـشی - ام  یلع  نیتلمجلا  يدـحإ  نم  یهانتملا  فرطلا  مهولا  یف  انقبط  مث  هلمج  لزألا  یلع  یـضاملا  ماعلا  نم  وه  هنـس و  صقانب 

ریغ یلإ  اتبهذ  لب  صقنت  مل  نإـف  صقنت  ـال  وأ  رخـآلا  فرطلا  یف  هصقاـنلا  هلمجلا  صقنی  نأ  اـمإ  ولخی  ـالف  هیناـثلا  هلمجلا  نم  هلباـقی 
نع نیتلمجلا  يدـحإ  تصقن  نإ  نالاحم و  امهالک  هریغ و  عم  وهک ال  هریغ  عم  یـشلا ء  نوکی  دـئازلل و  ایواسم  صقانلا  ناک  هیاـهنلا 
دب هانتم ال  رادقمب  هصقانلا  یلع  هدـئازلا  هیناثلا  هلمجلا  لوألا و  ههج  یف  یتلا  يرخألا  هلمجلا  نم  هصقانلا  هلمجلا  یهانت  مزل  يرخألا -

.بولطملا وه  کلذ  لزألا و  بناج  یف  هیهانتم  اهل  هنراقملا  ثداوحلا  اذک  هیضاملا و  تاکرحلا  نم  ناتلمجلاف  هیهانتم  نوکت  نأ 

یف امهعامتجا  ضرف  نوکیف  اهل  لک  همودـعملا ال  رومألا  همودـعم و  ناـتلمجلا  اـهنم  تفلأـت  یتلا  هیـضاملا  تاـکرحلا  نأ  باوجلا  و 
تاکرحلا عامتجا  مدع  نم  تفرع  امل  یضاملا  یف  تاکرحلا  عاطقنا  لاحملا  عامتجالا  کلذ  ضرف  نم  مزلی  ذئنیح ال  الاحم و  لزألا 

.ائیشف ائیش  الإ  دوجولا  یف  اهعوقو  نکمی  یتلا ال  هبقاعتملا 

هسماخلا هجحلا 

مولعم (1) و  ملاعلا دوجول  همات  هلع  ناک  ول  هتاذل  بجاولا  نأ 

ملاعلل یتاذ  ثودحلا  نأ  اوردی  مل  مدقلا و  نم  ارذح  ملاعلا  دوجول  همات  هلع  هتاذـل  بجاولا  سیل  اولاق  نیملکتملا  ضعب  نأ  ملعا  - 1
هتاذ یف  ینعم  ـال  تاـهجلا و  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذـلاب و  دوجولا  بجاو  هنأ  ماـمتلا و  قوف  ماـت و  بجاوـلا  نأ  نم  یعیبـطلا 

هب یـش ء  دوجو  یلإ  جاتحی  لب  ملاعلا  داجیإ  یف  اـیفاک  اـینغ  سیل  هنإ  اولوقی  نأ  هلزنمب  اولاـق  اـم  نأ  اوملعی  مل  و  هتاذ - حیرـص  يوس 
الب هنأ  عم  لیثمت  اذه  ءزجلا و  یلع  لکلا  اوساق  دق  هحاقولا و  اورظناف  هیهانتم  ریغ  هردقم  تاقوأ  یـضم  یلإ  ول  لعفلاب و  العاف  ریـصی 

کلذ صقن  نم  هل  همات  هلع  بجاولا  سیلف  هاوس  اهلک  هدوجول  تادعم  طئارـش و  للع و  نم  ءایـشأ  یلإ  جاتحی  الثم  ادـیز  نإف  عماج 
نع یلاعت  وهف  هدوجو - هیلع  فقوتی  ام  عیمج  قلخی  هنإـف  هریغ  یلإ  دـیز  داـجیإ  یف  یلاـعت  بجاولا  جاـتحی  ـال  کـلذ  عم  لولعملا و 
امم هنأ  ضرفی  ام  عیمج  نکمم و  یش ء  هنم  ذشی  الف  ملاعلا  امأ  .هسفن و  عونصم  هعنص  تالآ  عیمج  عناصک  یلعألا  لثملا  هل  لثملا و 
هتاذ یفکی  له  لیق  اذإف  هتاذ  نیع  هتافـص  عیمج  هتافـص و  بجاولا و  یلع  الإ  فقوتی  الف  هیف  لخاد  یلاـعت  هریغ  ملاـعلا  هیلع  فقوتی 
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مل اهل  ثلاث  ءزج  نیئزج و ال  تاذ  هیقیقح  هلـصفنم  اذـه  مأ ال و  هداجیإ  یف  هاوس  امع  ینغ  وه  له  مأ ال و  هعمجأب  ملاعلا  داـجیإ  یف 
هلعلا قواسی  فیک  منهج و  ران  یف  هب  راهناف  راه  فرج  افـش  یلع  اهبحاص  هحاقو و  يأ  هحاقولا و  یلع  الإ  یناثلا  قشلا  رایتخا  نکمی 

هرس سدق  س  ارارم ، هر  فنصملا  هب  حرص  امک  یتاذ  هثودح  ملاعلا  لولعملا و  و 
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سکعلاب و ملاعلا و  مدـع  هنم  مزل  هتاذـل  بجاولا  مدـع  انـضرف  اذإف  هماود  اهماود  نم  اهلولعم و  دوجو  هماتلا  هلعلا  دوجو  نم  مزلی  هنأ 
.لاحم کلذ  هتاذل و  بجاولل  ایواسم  ملاعلا  نوکی  نأ  مزالتلا  کلذ  هحص  نم  مزلی 

اهتاذـل هماـتلا  هلعلا  عاـفترا  نإـف  نیفرطلا  نم  هدـحاو  هریتو  یلع  سیل  لولعملا  هلعلا و  نیب  هورکذ  يذـلا  موزللا  کـلذ  نأ  باوجلا  و 
تعفترا دـق  هلعلا  نأ  یلع  هب  لدتـسی  لولعملا  عافترا  لب  هلعلا  عافترا  هتاذـل  بجوی  الف  لولعملا  عافترا  امأ  لولعملا و  عافترا  بجوی 

.نیموزللا نیب  قرفلا  حضتاف  کلذ  بجوأ  لولعملا  عافترا  نأ  کلذ ال  لبق 

هسداسلا هجحلا 

دعب عامتجا  اهلف  هب  متفرتعا  ام  یلع  ندبلا  دعب  هیقاب  هثداح و  هقطانلا  سوفنلا  لاقف  نیملکتملا  نع  هباین  تاحراطملا  بحاص  هرکذ  ام 
ام یلع  هثداحلا  داـحآلا  لولعم  هنـأل  ثداـح  ریغ  نوکی  نأ  عنتمی  ثداـح و  ریغ  وأ  اـثداح  نوکی  نأ  اـمإ  عومجملا  کلذـف  هقراـفملا 

سوفنلا عومجمف  هلاحم  اثداح ال  لولعملا  ناک  هثداح  هلعلا  تناک  یتم  هیلإ و  متبهذ 
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نکت مل  ول  ثداوحلا  نإف  هیادب  ثداوحلل  نوکی  نأ  مزل  ثداح  اهعومجم  نأ  تبث  اذإ  ثداح و  نادبألا  هقرافم  دعب  هلصاحلا  هقطانلا 
ذئنیح يرخأ و  سفن  اهلبق  نوکی  سفن ال  یلإ  هیهانتم  ریغ  نادبألا  ثودح  بسحب  هثداحلا  سوفنلا  تناک  یـضاملا  ههج  یف  هیهانتم 

هیادـب و اهل  هلاحم  ثداوحلاف ال  تفرع - ام  یلع  ثداح  یـضاملا  یف  اهعومجم  نکل  هرورـضلاب  اثداح  اـهعومجم  نوکی  ـال  نأ  مزلی 
.بولطملا وه  کلذ 

نکل ال اثداح  ناک  نإ  یضاملا و  نامزلا  یف  هقطانلا  سوفنلا  نم  هومتذخأ  يذلا  عومجملا  کلذ  نأ  لوألا  هوجو - نم  هنع  باجأ  و 
هل لصحی  هیلإ  هدـحاو  هفاضإب  عومجملا  کلذ  نإف  عومجم  اهل  داحآ  لک  نأل  هیادـب  هیـضاملا  ثداوحلل  نوکی  نأ  هثودـح  نم  مزلی 
لک یف  امئاد  هنأ  الإ  عومجم - نآلا  اهل  ناک  نإ  یـضاملا و  یف  هثداـحلا  هقطاـنلا  سوفنلا  لوـألا و  عومجملل   (1) ریاغم رخآ  عومجم 

عومجم ثدـحی  عومجم  لک  یلإ  اهمامـضنا  و  تقو - لک  یف  سوفنلا  ثودـح  ببـسب  ناک  ام  ریغ  عومجم  لـصحی  لدـبتی و  تقو 
عیمج لاح  لب  هقطانلا  سوفنلاب  اصتخم  مکحلا  سیل  یهانتی و  ام ال  یلإ  عومجملا  کلذ  لدبتی  لازی  اذـکه ال  اینامز و  اثودـح  رخآ 

ثودح بسحب  تقو  لک  یف  لدبتی  هلاحم  عومجملا ال  کلذ  نإف  اعومجم  اهثداح  عم  اهمیدق  ذـخأ  اذإ  هنإف   (2) اذکه تادوجوملا 
یلع هقطانلا  سوفنلا  یف  لدی  اذه ال  هدایزلا و  لبق  ناک  يذلا  لوألا  عومجملا  ریغ  رخآ  عومجم  لصحی  هیلإ و  اهمامضنا  ثداوحلا و 

نأ کلذ  نم  مزلی  و ال  قحاللا - ثداحلا  ثودـح  لبق  اثداح  ناک  ام  ریغ  رخآ  عومجم  لصحی  تقو  لـک  یف  لـب  اهتیادـب  اـهتیاهن و 
لدی هقطانلا و ال  سوفنلا  نم  یش ء  هیف  لصحی  تقو ال  كانه  نوکی 

دحاو لک  ثودح  نم  مزلی  امکف ال  تانئاکلا  داحآ  نم  دـحاوک  عومجم  لک  هیهانتم و  ریغ  تاعومجم  عومجملا  نأ  لصاحلا  و  - 1
هرس سدق  س  تاعومجملا ، یهانت  عومجم  لک  ثودح  نم  مزلی  کلذک ال  لکلا  یهانت  داحآلا  نم 

یف کلـسم  اضیأ  اذـه  ءازجألا و  تاـبقاعتم  تاـنئاکلا  نم  عومجم  لـک  ءازجـألا و  تاـعمتجم  سوفنلا  نم  عومجم  لـک  نأ  ـالإ  - 2
ددرگ و مدع  نیعلا  هفرط  ره  رد  تسا  لک  ناهج  هلوقب - زار  نشلگ  یف  يرتسبشلا  دومحم  خیشلا  هیلإ  راشأ  امک  ملاعلا 314  ثودح 

هرس سدق  س  نینامز ،  یقبی  ال 
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.(1) لاؤسلا کلذ  عفدناف  سفن  اهلبق  نوکی  هیادب ال  اهل  نأ  یلع 

نکمتی ثیحب  ضعبب  اهضعبل  طابترا  ذإ ال  یقیقح  عومجم  اهل  نوکی  الف  اهل  لک  هقرافملا ال  دعب  هیقابلا  سوفنلا  نأ  یناثلا  باوجلا  و 
.ثداوحلا هیاهن  نم  هورکذ  ام  مزلی  الف  اهرصح  اهدع و  نم 

زاوجل ثداوحلا  یهانت  کلذ  نم  مزلی  نکل ال  و  یـضاملا - یف  اهثودـح  هقطانلا و  سوفنلا  یهانت  انملـس  نئل  انأ و  ثلاثلا  باوجلا  و 
نم عون  هیف  ثدحی   (2) بیرغ لکشب  کلفلا  لکشتی  نأب  اهثودح  سوفنلا و  یهانت  عم  یـضاملا  یف  هیهانتم  ریغ  ثداوحلا  نوکی  نأ 
الف نکی  مل  نأ  دـعب  اثداح  هعون  نوکی  ذـئنیح  لیبقلا و  اذـه  نم  ناسنإلا  نوکی  هدـعب و  دـجوی  کلذ و ال  لبق  دـجوی  مل  تاناویحلا 

فیک  (3) هیهلإلا هیانعلا  نإف  میکح  ثعاـب  نع  بیجع  هرودـص  ادـج و  فیخیـس  باوجلا  اذـه  ثداوحلا و  یهاـنت  اـهیهانت  نم  مزلی 
ظفحی هیهانتم و ال  ریغ  هنمزأ  یف  هعیبطلا  عاونألا  فرشأ  داجیإ  نع  رصقت 

هرس سدق  س  لاؤسلاب ، اهنع  ربعف  هوحن  تلق و  نإب  هردصم  تاحراطملا  یف  هروکذم  هجحلا  هذه  لعل  - 1
هرودلا یف  ام  یلإ  هبسنلاب  یهف  تملس  ول  عضولا  کلذ  هبارغ  نأل  سوفنلا  یهانت  کلذ  عم  مزلی  هنأ ال  یفخی  بیرغ ال  عضوب  يأ  - 2

لثم هیهانتم  ریغ  ارارم  بیرغلا  کلذ  قفتیف  هیهانتم  ریغ  راوکأ  راودأ و  تاذ  و  عجرلا - تاذ  ءامـسلا  راوکألا و  راودألا و  نم  هدـحاولا 
هرس سدق  س  يرخألا ، هتارود  یف  فصتملا  یف  قفتی  تباوثلا  کلف  نم  هرود  فصتم  یف  قفتا  هنأ 

اهنأ لاحلا  هیعیبطلا و  عاونألا  فرـشأ  وه  يذـلا  عونلا  اذـه  عاطقنا  یبأت  هیهلإلا  هیانعلا  نأ  اهدـحأ  هبوجأ - هعبرأـب  هنع  هر  باـجأ  - 3
طئارـشلا و تایـضتقملا و  نم  هریغ  لاح  یعارت  کلذـک  عونلا  اذـه  لاح  یعارت  امک  هیانعلا  نأ  هیف  هنم و  سخأ  وه  اـم  دوجو  میدـق 

شیعی عونلا و  دجویف  الجؤم  ادودحم  ادادعتـسا  عونلا  اذه  روهظل  لاوحألا  عاضوألا و  دادعتـسا  نوکی  نأ  زئاجلا  نم  هدعملا و  للعلا 
دوجو نامز  نوکی  اذـکه و  سأر و  نم  ایناث  دـجویف  نیح  دـعب  دادعتـسالا  فنأتـسی  مث  ضرقنی  مث  انامز  دارفألا  هبقاعتب  ضرـألا  یف 
سخأ نودأ و  یه  عاونأ  دوجو  ظفحی  میدـی و  هنأ  عم  هلوق  امأ  .هقح و  قح  يذ  لک  هیانعلا  تطعأ  دـق  هدـقف و  نامز  نم  رثکأ  عونلا 

و اهیف - مالکلا  تفرع  دـق  اهدوجو و  ماود  یلإ  اوبهذ  یتلا  هیولعلا  مارجألا  مهدـنع و  هعبرـألا  رـصانعلا  تاـیلک  هب  دـیری  هنأـکف  اـهنم 
.هیف مالکلا  تفرع  دق  سخألا و  توبث  یلع  فقوتت  هدعاقلا  نایرج  نأ  هیف  عاونألا و  تایلک  یف  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  نایرج  یناثلا 

نامزلا و نم  هظحل  ول  اهعاونأ و  تایلک  نع  دوجولا  ولخ  یفانی  هیداملا  اهعاونأ  دارفأب  هیانع  اهل  یتلا  هیرونلا  لثملا  توبث  نأ  ثلاثلا  و 
نم دادعتـسالا و  هیمامت  هطئارـش و  عامتجا  یلع  اهریثأت  هیلعف  فقوتت  لعاوف  یه  امنإ  همات و  للعب  تسیل  اهتوبث  ریدـقت  یلع  اـهنأ  هیف 

کنأ یلع  موادملا - لاصتالا  وحن  یلع  هرملا ال  دـعب  هرملا  وحن  یلع  اهعیمج و  یف  تاقوألا ال  رثکأ  یف  نوکی  نأ  تفرع  امک  زئاجلا 
نم لجت  ءافرعلا و  دـنع  یهلإ  مسا  هروصلا  کـلت  نأ  عبارلا  .لوـألا و  رفـسلا  نم  هیهاـملا  ثاـحبأ  یف  لـثملا  یلع  مـالکلا  تفرع  دـق 

هریظن رارمتسالا و  ماودلا و  اهیف  بجی  هینوکلا ال  ءامسألا  ینوک و  مسا  لب  هیلکلا  ءامـسألا  نم  تسیل  اهنأ  هیف  لوألا و  قحلا  تایلجت 
هلظ دم  ط  تایلجتلا ، یف  مالکلا 
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یف هیراج  ناکمإلا  هدـعاق  نأ  یلع  اهنم - سخأ  نودأ و  یه  عاونأ  عئابط  ظفحی  میدـی و  هنأ  عم  لاـثمألا  صاخـشألا و  بقاـعتب  هعون 
تاذ نوکی  نأ  بجی  هیبوبرلا  ملاع  یف  هیلقع  هروص  هیعون  هعیبط  لکل  اـضیأ  و  هریغتملا - اـهتایئزج  یف  رجت  مل  نإ  عاونـألا و  تاـیلک 
قحلا تایلجت  نم  لجت  و  ءافرعلا - دـنع  یهلإ  مسا  یه  هروصلا  کلت  تقو و  لک  یف  اهتمادإ  اهظفحب و  اهلالظأ  اـهقئاقرب و   (1) هیانع

.نأش یف  وه  موی  لک  يذلا  لوألا 

هعباسلا هجحلا 

هراشا

لقأ اهفـصن  نوکی  نییواستمب و  مسقنم  جوز  لک  لعفلاب و  جوز  امإ  یهف  هیهانتم  ریغ  وأ  هیهانتم  اهداحآ  تناـک  ءاوس  ددـع  لـک  نأ 
ادـحاو اهنم  انـصقن  اذإف  ادرف  تناک  نإ  لکلا و  یهانت  فصنلا  یهانت  اذإ  ایهانتم و  ناک  هریغ  نم  لقأ  یـشلا ء  ناک  املک  اـهلک و  نم 

نیریدقتلا الک  یلعف  ایهانتم  لکلا  راص  یهانتملا  جوزلا  کلذ  یلإ  دحاولا  کلذ  انفـضأ  اذإف  هانتم  تفرع  امک  جوزلا  اجوز و  تراص 
.ثداوحلا هیاهن  اهتیاهن  نم  مزلی  هیهانتم و  هیضاملا  سوفنلا  نوکی 

هیلقع هروص  لکل  نوکی  نأ  بجو  لاعف  لقع  لـک  یلعـألا و  ملاـعلا  تادوجوم  لـالظ  یندـألا  اـنملاع  تادوجوم  ناـک  اـمل  يأ  - 1
هرس سدق  س  مئاد ، اضیأ  هلظف  مئاد  كانه  ام  انهاه و  لظ  كانه 
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تفرع امل  نایعألا  یف  دوجوم  ددع  اهل  نادـبألل  هقرافملا  هقطانلا  سوفنلا  نأ  ملـسن  انإ  تاحراطملا  یف  هلأتملا  خیـشلا  لاق  باوجلا  و 
اهل لک  الف  توافت - هاواسم و ال  هرثک و ال  هلق و ال  هیدرف و ال  وأ  هیجوزب  فصوی  الف  نایعألا  یف  هل  دوجو  يرابتعا ال  رمأ  ددـعلا  نأ 
یلع اهروصت  اهدع و  هنکمی  نهذـلا ال  نإف  اضیأ - ناهذألا  یف  رمألا و ال  سفن  یف  ضعبب  اهـضعبل  طابترا  ذإ ال  نایعألا  یف  يددـع 

هیدرفلا هیجوزلا و  نإف  ادرف  وأ  اجوز  امإ  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  الف  اددع  اهل  نأ  ملـسی  نأ  ریدقت  یلع  هانتکالا و  لیـصفتلا و  لیبس 
ددعلا قلطم  صاوخ  نم  هماسقأ ال  یهانتملا و  ددعلا  صاوخ  نم  اهریغ  هیروذـجملا و  هیرذـجلا و  نیابتلا و  كراشتلا و  يواستلا و  و 

هذـه ضاقتنال  ایهانتم  نوکی  نأ  بجی  هریغ  نم  لقأ  نوکی  ددـع  لک  نإ  متلق  ملف  هیدرفلا  هیجوزلا و  نم  اهولخ  مدـع  انملـس  نئل  مث 
نم لقأ  نیملکتملا  دـنع  یلاعت  هللا  تارودـقم  کلذـک  هیهاـنتملا و  ریغ  فولـألا  نم  لـقأ  یه  یتلا  هیهاـنتملا  ریغ  تاـئملاب  هدـعاقلا 

.اهیهانت مدع  عم  تارودملا  نود  تامولعملا  مسق  یف  تاعنتمملا  لوخدل  هتامولعم 

مکح امنإ  خیـشلا  اذـه  حیحـص و  ریغ  هقالطإ  یلع  دوجوم  ریغ  ددـعلا  نأب  مکحلا  نأ  اـهنم  رظنلا - نم  هوجو  باوجلا  اذـه  یف  لوقأ 
ددعلا ناک  امل  هدنع و  هیرابتعا  هینهذ  رومأ  هیمولعملا  هیئیـشلا و  ناکمإلاک و  صخـشتلا  دوجولا و  هدـحولا و  نأل   (1) ددعلا هیرابتعاب 

ناهربلا انمقأ  دقف  نحن  امأ  يرابتعا و  ددعلاف  يرابتعا  هلاحم  وهف ال  تایرابتعالا  نع  بکرتی  ام  و  تادحولا - نع  فلؤملا  نع  هرابع 
هدرجملا هیهاملا  ینیع و  دوجولا  نأب  مکحی  لیلحتلا  دنع  هدوجوم و  نوکت  هب  هیهاملا  هتقیقح و  نیع  دوجوم  لک  یف  دوجولا  نأ  نع 

نم فلؤم  هنأل  يرابتعا  ددعلا  نأب  مکحلا  ینعأ  هجحلا  هذه  تلطبف  هدوجوم  نوکتف  دوجولا  نیع  یه  هدحولا  هضحم و  هیرابتعا  هنع 
.تایرابتعالا

ظاحل یف  طرـشب  دحاولا ال  رارکت  الإ  سیل  ددعلا  نأل  نافرعلا و  قاذـم  وه  اذـه  هسنج و  یه  یتلا  هرثکلا  هیرابتعال  اهب  مکح  لب  - 1
هرس سدق  س  یشلا ء ، رثکی  یشلا ء ال  رارکت  نهذلا و 
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ریغ هنأ  هیلع  عرفتی  یتح  رمألا  سفن  یف  امل  هقباطملا  ریغ  هبذاکلا  تاراـبتعالا  نم  سیل  هنکل  يراـبتعا  رمأ  ددـعلا  نأ  به  هنأ  اـهنم  و 
دودعملل هتطساوب  ددعلل و  تاذلاب  الوأ و  ضرعت  تافصلا  هذه  فیک و  هاواسماللا  هاواسملا و  هیدرفلا و  هیجوزلا و  یلإ  همسقلل  لباق 

.رهاظ وه  و 

يددـعلا و یهانتملا  ریغ  وه  لعفلاب و  امهیناث  و  یفقیاللا - یهانتملا  ریغ  وه  هوقلاب و  امهدـحأ  نیینعم  یلع  یهاـنتملا  ریغ  نأ  اـهنم  و 
ابترم لعفلاب - یهانتملا  ریغلا  دوجول  نورکنم  مهنأل  یناثلا  ینعملاب  لوألا ال  ینعملاب  هیهانتم  ریغ  نیملکتملا  دنع  یلاعت  هللا  تارودقم 

ءامکحلا دـنع  مسجلا  لوبقک  لوألا  ینعملاـب  یهاـنتملا  ریغ  یف  زوجی  اـمنإ  تواـفتلا  اـعمتجم و  وأ  ناـک  اـبقاعتم  بترم  ریغ  وأ  ناـک 
.یلوألا فصن  هیناثلا  هیهانتملا و  ریغ  هلخادتملا  عابرألا  هیهانتملا و  ریغ  هلخادتملا  فاصنألل 

هیقرشم هرکذت 

هیتاذ ال هقالع  اهداحآ  نیب  نکی  مل  اذإ  هرثکلا  نأ  و  دوجولاک - یـش ء  لـک  یف  هربتعم  هدـحولا  نأ  یلإ  اـقباس  انرـشأ  دـق  اـنأ  ملعا  و 
الإ اندنع  هدوجوم  تناک  نإ  اهتادحو و  اهداحآ و  نإف  داحآلا  ماکحأ  ریغ  ایدوجو  امکح  هعمتجم  اهذـخأ  دـنع  اهیلع  مکحلا  نکمی 

باوجلا حصی  جـهنملا  اذـه  نمف  اذـه  ررقت  اذإف  صاخ  مکح  اهنم  لکل  هریثک  تادوجوم  یه  لب  دـحاو  دوجوب  هدوجوم  تسیل  اهنأ 
نأ نهذلل  معن  اذک  وأ  اذک  اهنأب  اهیلع  مکحی  یتح  هیجراخ  هدـحو  هل  عومجم  اهل  سیل  هقرافملا  سوفنلا  نأب  هروکذـملا  هجحلا  نع 
لک هیهانتملا و  ریغ  رومألاب  هیلیـصفتلا  هطاحإلا  یلع  ردـقی  نهذـلا ال  ذإ  هیهانتم  یهف  نهذـلا  رابتعا  یف  هلمج  لک  اهنم و  هلمج  ربتعی 

.اهعم تدجو  یتلا  ثداوحلا  غلبملا و  کلذ  یهانتی  هنم ال  مزلی  درف و ال  وأ  جوز  امإ  وهف  سوفنلا  نم  هانتم  غلبم 

هتکن انهاه  و 

يوهت هیقـشلا  هصقانلا  یه  اهنم و  برـض  لاعفلا و  لقعلاب  دحتتـس  ملعلا  یف  هلماکلا  یه  سوفنلا و  نم  اریثک  نأ  ملعتـس  کـنأ  یه  و 
ضعب یف  اضیأ  سیئرلا  خیـشلا  یتح  هریغ  ردنکـسإک و  ءامکحلا  ضعب  بهذ  هقرافملا و  سوفنلا  ملاع  یلإ  دعـصت  میحجلا و ال  یلإ 

انتمئأ ع و نع  هیمامإلا  انباحـصأ  تایاور  ضعب  نم  دافتـسی  ینعملا  اذه  ندبلا و  دـعب  یقبت  هکلاه ال  هصقانلا  سوفنلا  نأ  یلإ  هلئاسر 
یف هقرفتم  اهنم  يرخأ  بورض 
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اهعمجی یلقع  طابر  یف  وأ  اهب  طیحی  نامز  وأ  اهیوحی  ناکم  یف   (1) اهل هیعمج  الف  اذه  یلع  هرخآلا و  هأشنلا  تاقبط 

يرخأ هتکن 

- اهداحآ نیب  ماظتنا  قاستا و  امهنم  لکلف  تالولعملا  للعلا و  یف  امک  ایلقع  وأ  ریداقملا  یف  امک  ایعـضو  ابترت  اتبترت  اذإ  نیتلمجلا  نأ 
لک هظحالم  یلإ  لقعلا  جاتحی  نأ  ریغ  نم  داحآلا - هیقب  قباطتت  يرخألا  داحآ  نم  لوألا  ءازإب  امهادـحإ  داحآ  نم  لوألا  ظحول  اذإف 
الف هضحملا  هیرابتعالا  رومألا  یف  وأ  هبترملا  ریغ  یف  اـمأ  هیلاـمجإلا و  هظحـالملا  یفکی  لـب  هیلیـصفت  هظحـالم  هریظن  عم  داـحآلا  نم 

نیلبحب نییلوألا  نیتلمجلا  مهـضعب  هبـش  دق  هب و  یفی  لقعلا ال  لیـصفتلا و  یلع  اهیذاحی  ام  عم  ادحاو  ادحاو  عیمجلا  قیبطت  الإ  یفکی 
یف الإ  ناهربلا  يرجی  الف  بیترت  ریغ  نم  هعمتجملا  هقرفتملا  تایـصحلاب  هیناثلا  امهؤدبم و  قبوط  اذإ  نیتدتمم  نیتبـشخب  لب  نیدتمم 
نم هرات  ضقنلا و  مدهلا و  ههج  نم  هرات  امهریغ  فیاضتلا و  قیبطتلا و  ناهرب  نایرج  نم  هورکذ  ام  عفدناف  هبترتملا  هدوجوملا  رومألا 

سوـفنلا یف  اـهثلاث  دادـعألا و  بـتارم  یف  اـهیناث  (2) و  هفـسلفلا كردـم  یلع  ثداوحلا  یف  اـهلوأ  هدوـجول  ماربـإلا  تاـبثإلا و  ههج 
هدوجو نأب  طقف  اضقن  اننامز و  یلإ  هنم  لقأ  ناـفوطلا - ناـمز  یلإ  لزـألا  نم  کـلفلا  دوجو  نأـب  اـهعبار  هفـسالفلا و  معزب  هقراـفملا 

- لوألا هطاحإل  هتارودـقم  نم  دـیزأ  هللا  تامولعم  نأـب  اـضقن  اهـسماخ  اـننامز و  یلإ  هنم  لـقأ  ناـفوطلا  ناـمز  یلإ  لزـألا  نم  یلاـعت 
رمأ موزلک  هیهانتم  ریغ  تافص  یلع  دوجوم  لک  لامتشاب  اضقن  اهسداس  هعانتما و  یطعی  لیلدلا  امهیهانت و  مدع  عم  اضیأ  تالاحملاب 

اـمب ال لـقعلا  هطاـحإ  عاـنتمال  نیتلـسلسلا  نیب  قیبـطتلا  زاوج  عـنمب  اـهعباس  و  هفعاـضتملا - بسنلا  نم  هریغ  اذـکه و  هموزل و  موزل  و 
.یهانتی

لیصحت ثحب و 

لاحم اقلطم  لعفلاب  یهانتملا  ریغ  ددعلا  نأ  قحلا  ءایکزألا  ضعب  لاق 

تاحراطملا بحاص  نم  رم  ام  اذه  مهنیب و  هیخنسلا  مدعل  نیبرقملا  نیلوألا  عم  ءالؤهل  هیعمج  یَّتَش و ال  ْمُُهبُوُلق  ًاعیِمَج َو  ْمُُهبَسْحَت  - 1
هرس سدق  س  اهنیب ، طابترا  ذإ ال  وأ  اهل  لک  هقرافملا ال  سوفنلا  نأ 

هرس سدق  س  یفخی ، امک ال  دیقلا  اذه  یلإ  هجاح  الف  تابثإلا  ریدقت  یلع  امأ  ضقنلا و  ریدقت  یلع  اذه  - 2
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طاقسإ دعب   (1) هنم یقبی  ام  ردـق  یلع  اهعومجم  فقوت  هیهانتم  ریغ  رومأ  ققحت  ول  هنأل  کلذ  وأ ال و  بیترت  داـحآلا  نیب  ناـک  ءاوس 
تلق نإف  قیبطتلا  اهیف  يرجی  هیهانتم  ریغ  تاعومجم  دوجو  مزلیف  اذکه  هنم و  دحاو  طاقسإ  دعب  هنم  یقبی  ام  یلع  یقابلا  اذه  دحاو و 
مزلی الف  هتدـحو  لقعلا  رابتعا  دـعب  الإ  هدـحولا  ثیح  نم  عومجملل  دوجو  هقرفتملا و ال  هریثکلا  رومـألا  وه  اـمنإ  عقاولا  یف  دوجوملا 

هینامثلا هعستلا و  هیف  دجوی  هنأ  کش  الف  الثم  هرـشعلاک  ریثک  دجو  اذإ  تلق  بتارملا  هذه  عیمج  نیب  قیبطتلل  یفاکلا  یعقاولا  بیترتلا 
.همالک یهتنا  ربدت  قیبطتلل  یفکی  لقعلا و  ربتعی  مل  نإ  هدحو و  ههج  اهل  هدحاو  هعست  اهنإ  ثیح  نم  هعستلا  هعبسلا و  و 

لاـق اذـهل  داـحآلا و  هدـحو  ریغ  يرخأ  هدـحو  اـهل  نأ  ـال  اـهداحآ  تادوجو  هرثکلا  دوجو  ینعم  نأ  تملع  اـملف  ـالوأ  اـمأ  هیف  لوقأ 
هیلعف نأ  امک  اهنیعب  اهتدام  سفن  یه  اهتروص  دوجولا  هفیعـض  هیهام  هنأل  هترثک  سفن  یه  ددعلا  هدحو  نإ  ءامکحلا  نم  نولـصحملا 

یجراخ قباطم  اهل  نوکی  نأ  ریغ  نم  یلقعلا - رابتعالا  درجمب  الإ  هدـحو  ددـعلا  هرثکلل و  تسیلف  اهدادعتـسا  اـهتوق و  سفن  یلویهلا 
.هریغ یلع  هل  فقوت  (2) ال  جراخلا یف  هل  ققحت  ام ال  ذإ  عقاولا  یف  یش ء  یلع  فقوت  اهل  سیلف 

ذإ اهنود  امم  صوصخم  ددع  یلع  افقوت  اهل  نأ  ملست  الف  اهل  ءزج  وه  ام  یلإ  هجاح  افقوت و  اهل  ادوجو و  هرـشعلل  نأ  بهف  ایناث  امأ  و 
نأ یف  هعـستلل  صاصتخا  الف  هسمخ  هسمخ و  وأ  هعبرأ  هتـس و  وأ  هثالث  هعبـس و  وأ  نینثا  هینامث و  یلع  هدـحاو  هعـستل و  ناـحجر  ـال 

فقوت نأ ال  ءافشلا  تایهلإ  یف  خیشلا  هرکذ  امک  قحلا  لب  اهریغ  نود  الوأ  اهیلإ  اجاتحم  نوکت 

هرس سدق  س  ریخألا ، لولعملا  لبق  ام  ههبش  ریظن  اذه  - 1
لوقنف دوجوم  ددـعلا  نأ  نم  هلأتملا  خیـشلا  یلع  درلا  یف  رم  امل  تایفانم  ادوجو  هرـشعلل  نأ  بهف  هلوق  اذـک  اذـه و  لوقت  کـلعل  - 2

هدام یه  یتلا  هدـحولا  نأل  الـصأ  هل  دوجو  نأ ال  یلع  هب  حرـص  امک  خیـشلا  مالک  لمح  تادوجو و  ددـعلا  دوجو  نأ  كانه  هدارم 
هرس سدق  س  اهتدام ، سفن  یه  اهتروص  دوجولا  هفیعض  هیهام  هنإ  هر  هلوق  قیفوتلا  اذه  یلع  لیلدلا  هدنع و  هیرابتعا  ددعلا 
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.ریغ تادحولا ال  یلع  الإ  ددعلل 

دارفأ هرـشع  هرـشع  لک  یف  روصتی  ذإ  هصوصخم  هعـست  یلع  اهل  فقوت  نکل ال  هعـستلا  هیهام  یلع  افقوت  هرـشعلل  نأ  بهف  اثلاث  امأ  و 
هنیعب اهنم  یشب ء  ناحجر  تاعست ال  هرشع  كانهف  هصوصخم  هعست  یقبی  هرـشعلا  داحآ  نم  نیعم  دحاو  لک  طاقـسإب  ذإ  هعـستلا  نم 

یف دـب  حـجرم و ال  الب  حـیجرتلا  هرـشعلا  هیئدـبمل  اهنم  دـحاو  يأ  راـبتعا  یف  مزلیف  هرـشعلا  دوجول  اءدـبم  نوکی  نأ  یف  یقاوبلا  یلع 
.ربدتملا یلع  یفخی  امک ال  بتارملا  نم  هدحاو - لک  یف  صیصخت  نم  قیبطتلا  نایرجل  بیترتلا 

هنماثلا هجحلا 

نکمم لک  نأل  کلذ  ثداح و  ملاعلاف  ثداح  وهف  هتاذل  دوجولا  نکمم  دوجوم  وه  ام  لک  دوجولا و  نکمم  هیف  ام  عیمجب  ملاعلا  نأ 
لاح یف  وأ ال  همدـع - لاح  یف  وأ  هدوجو  لاح  یف  نوکی  نأ  امإ  هنأل  هثالث  ماـسقأ  نم  ولخی  ـال  رثؤملا  ریثأـت  و  رثؤملا - یلإ  جاـتحی 
نیب اعمج  هنوکل  لاحم  اضیأ  یناثلا  لصاحلا و  لیـصحت  دوجوملا و  داجیإ  لیبق  نم  هنأل  لاحم  لوألا  همدـع و  لاح  یف  ـال  هدوجو و 

(1) ثودحلا لاح  وه  کلذ  مدعلا و  لاح  یف  دوجولا و ال  لاح  یف  هیف ال  رثؤملا  ریثأت  نوکی  نأ  نیعتف  لاحم  وه  مدـعلا و  دوجولا و 
.ثداح ملاعلاف  ثداح  وهف  رثؤم  هل  ام  لکف 

هنأل لطاب  ثلاثلا  يوعدلا و  نادیفی  نالوألا  هئاقب و  لاح  وأ  هثودح  لاح  وأ  همدع  لاح  امإ  رثؤملا  ریثأت  اذـکه  ررقت  نأ   (2) یلوألا و 
.لاحم وه  لصاحلا و  لیصحت  مزلی 

امنإ کلذـک و  رمألا  سیل  انلق  یقابلل  ءاقبإ  وأ  دوجوملل  داجیإ  کلذ  هلوق  ءاقبلا  دوجولا و  لاـح  یف  ریثأـتلا  نأ  راـتخن  اـنأ  باوجلا  و 
ایناث ادوجو  هیطعی  لعافلا  ناک  ول  کلذک  ناک 

وه ءاقبلا  نأ  امک  مدـعلا  دـعب  دوجولا  وه  هنأل  ثودـحلا  فرط  وه  مدـعلا و  دوجولا و  یناـمز  نیب  لـصفم  وه  نآ  یف  ریثأـتلا  يأ  - 1
لیـصحت مزلی  ذإ  لاـحلا  یناـث  ـال  لاـحلا  لوأ  یف  دوجولا  وه  مدـعلا و  هیدـعبب  فوصوملا  دوجولا  یف  ریثأـتلاف  دوجولا  دـعب  دوـجولا 

هرس سدق  س  ماقملاب ، قلعتی  ام  لوألا  رفسلا  لئاوأ  یف  رم  دق  هیف و  ریثأت  ققحتی  مل  رثألا - یف  ثودحلا  ولف ال  لصاحلا 
هلظ دم  ط  مدعلا ، دوجولا و  نیب  هطساولل  اتابثإ  هوررق  امیف  نأ  هیولوألا  هجو  - 2
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یف هل  اعبات  هنوک  نع  هرابع  یش ء  یف   (2) لعافلا ریثأت  نأل  داجیإلا  اذه  سفنب  هدجوی  لعافلا  لب   (1) کلذک سیل  افنأتسم و  ءاقب  و 
نوکی نأ  لطب  ول  هنأ  اهدحأ  هوجو - دوجولا  لاح  یف  نوکی  نأ  بجی  ریثأتلا - نأ  یلع  لدـی  يذـلا  مث  هتلعب  دوجولا  بجاو  دوجولا 

یف وأ ال  عنتمم  کلذ  مدـعلا و  دوجولا و  نیب  عمجلا  کلذ  نم  مزلی  مدـعلا و  لاح  یف  اـمإ  نوکی  نأ  بجو  دوجولا  لاـح  یف  ریثأـتلا 
.تفرع امک  لطاب  اضیأ  کلذ  امهنیب و  هطساولا  توبث  کلذ  نم  مزلیف  مدعلا  لاح  یف  دوجولا و ال  لاح 

امإ مزل  ءاقبلا  لاح  جـتحی  مل  ولف  جاـتحاف  نکمأ - هنأـب  لـقعلا  مکحی  اـمل  جاـیتحالل  هماـت  هلع  نکمم  لـک  یف  ناـکمإلا  نأ  اـهیناث  و 
.هماتلا هلعلا  نع  لولعملا  فلخت  وأ  هیهاملا  یف  بالقنالا 

اهایإ تاذلا  داجیإب  هدوجوم  همیدق  هتاذ  یلع  هدئاز  یلاعت  هتافص  نأ  مهدنع  هرعاشألا و  نم  عمج  هجحلا  هذهب  جتحا  نم  نأ  اهثلاث  و 
.مهیلع ضقنلا  هدام  یهف 

نأ ال اضیأ  مهمزل  ملاـعلا و  مدـعنی  مل  يراـبلا  مادـعنا  ضرف  ول  هنأ  مزلف  رثؤملا  نع  هئاـقب  لاـح  یف  نکمملا  ینغتـسا  ول  هنأ  اـهعبار  و 
یلوألا ءانفلا و  قلخی  یلاعت  هنإ  ملاعلا  مادعنا  یف  اولاق  هومزتلا و  مهـضعب  نکل  عینـش  حیبق  لطاب  کلذ  ثداوحلا و  نم  یـش ء  مدـعنی 

.رخآ املاع   (4) نآ لک  یف  ثدحی  یلاعت  هنإ  هیعفد - اناوکأ  مسجلل  نأ  تانآلا و  نم  بکرم  نامزلا  نأ  اوأر  ثیح   (3) اولوقی نأ  مهل 

هتاذب مدعنی  هسفنب ال  دجوی  امک ال  نکمملا  ذإ  هلعلا  یلإ  هیلزألا  مادعألا  یف  ثداوحلا  جایتحاب  مهیلع  ضوقنم  لیلدلا  نأ  اهـسماخ  و 
.مودعملا مادعإ  مهیلع  مزلیلف 

هرس سدق  س  تایتاذلا ، یف  لطاب  یبیکرتلا  لعجلا  ذإ  - 1
هرس سدق  س  هیتاذلا ، هنوئشب  لعافلا  نأشت  ایدوجو و  اموقت  هلعافب  لولعملا  موقت  ریثأتلا  يأ  - 2

نأ لاثمألا  بقاعتب  لوقلا  یف  مهمزلی  هلـصتملا  هیرهوجلا  هکرحلاب  اولوقی  مل  امل  مهنکل  مهـضعب  مالک  رهاظ  نم  کـلذ  دافتـسی  و  - 3
هلظ دم  ط  هعفدت ، هرورضلا  هیلع و  قباسلا  نآلا  یف  امل  اصخش  نیابم  تاذ  نآ  لک  یف  مسجلل  نوکی 

لاصتالا لیبس  یلع  ددـجتلا  وه  قحلا  و  هلطاب - تانآلا  تاینآلا و  یلانت  هیعفدـلا و  ناوکألا  نکل  ءاقبلا  یف  ینغتـسی  یتح  ءاقب  الف  - 4
هرس سدق  س  رم ، امک  هیرهوجلا  هکرحلاب 
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هعساتلا هجحلا 

هراشا

ناکل دـجو  ول  هنأل  لاحم  هدوجو  لوألا  ینامـسج و  وأ  مسج  امإ  درجم و  امإ  یلاعت  هللا  يوس  اـم  نأ  یه  نیرخأـتملا و  ضعب  اـهررق 
مـسج لک  نأل  هلاحم - ثداح ال  وهف  یناثلا  امأ  لاحم و  اذـه  یلاعت  بجاولا  بکرتیف  لصفب  هنع  زاتمی  نأ  بجوف  یلاعت  هل  اـکراشم 

دعب لاح  ریغت  نع  هرابع  اهنأل  اهریغب  هیقوبـسملا  یـضتقت  اهتیهام  نألف  هکرحلا  امأ  ثداح  امهنم  لـک  هتبلا و  نکاـس  وأ  كرحتم  اـمإ 
فلخ و اذـه  ریغلاب  هیقوبـسملا  هیلزألا و  ناضیقنلا  عمتجاف  ریغلاب  هقوبـسم  نکت  مل  هیلزأ  تناک  ولف  لاح - یلإ  لاح  نم  لاقتنا  لاح و 

تعمتجاف یلزأ  مدـعب  اقوبـسم  اهنم  لک  نوکی  يرخأب - هقوبـسم  الثم  کلفلا  تارود  نم  هرود  لـک  تناـکل  همیدـق  تناـک  ول  هنـأل 
وأ ال تاکرحلا  هذـه  نم  یـش ء  لزألا  یف  نوکی  نأ  امإ  هنأل  بولطملا و  وه  اهنم و  یـش ء  لزألا  یف  دـجوی  ملف  لزـألا  یف  مادـعألا 

عیمج یلع  همدـقتم  لزـألا  یف  دوجوملا  هکرحلا  نوکی  لوـألا  یلع  بولطملا و  وه  عیمجلا و  یلع  قباـس  مدـع  قـقحتی  یناـثلا  یلعف 
عنمی همدـق  يدوجو و  لوصحلا  هل و  موزلم  لوألا و  زیحلا  یف  یناثلا  لوصحلا  نع  هرابع  هنألف  نوکـسلا  امأ  هیادـب و  اـهلف  تاـکرحلا 

ناک نإ  هنـأل  مسج  لـک  یلع  هکرحلا  زاوجل  همدـع   (1) زوجی امم  هنکل  ماـتلا  بجوملا  بجاولا  یلإ  میدـقلا  دانتـسا  بوجول  همدـع 
یلع هکرحلا  نکمأ  ابکرم  ناک  نإ  هکرحلاب و  الإ  کلذ  لصحی  و ال  رخآلا - زیحب  اهنم  لک  سبلتی  نأ  زاـجف  هئازجأ  تهباـشت  اطیـسب 

اضیأ هیلع  هکرحلا  مزلتسی  یه  هطئاسب و 

هوجوب باوجلا  و 

هریغ دوجوم  یفن  دیفی  یلاعت - يرابلا  يوس  درجملا  یفن  یف  هورکذ  ام  نأ  اهدحأ 

.هورکذ ام  اذکف  مهریغ  دنع  مهدنع و  لطاب  مزاللا  و 

همئاقلا لئالدلاب  ضراعم  هنأ  اهیناث  و 

.هیلقعلا روصلا  تادرجملا و  دوجو  یلع 

هزیامتم اهنأ  رم  دق  هطیسبلا  تادوجولا  نأ  اهثلاث  و 

یبلس رمأ  درجتلا  نأب  عفدلا  نم  رهتشا  ام  امأ  یلصف و  زیمم  یلإ  هجاح  ریغ  نم  كارتشالا  هب  ام  سفن  یف  صقنلا  لامکلاب و 
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هیف لدتـسملا  لوقی  نأ  رـصخألا  نامزلاب و  امیدق  هنوک  عم  زئاج  یلکلا  لقعلا  مدع  نأ  يرت  مدقلا أ ال  یفانی  هیلع ال  مدـعلا  زاوج  - 1
نوکلاب قوبـسم  یناثلا  نوکلا  نأل  ریغلاب  اقوبـسم  ناک  لوألا  زیحلا  یف  یناثلا  نوکلا  وه  ناـک  اذإ  نوکـسلا  نإ  هکرحلا  یف  لاـق  اـمک 

هرس سدق  س  لوألا ،
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یـشب ء سیلف  هنیابتملا  اهتاوذ  سفنب  بلـسلا  یف  تاکراشتملا  نیب  لصاح  زایتمالا  لب  بیکرتلا  بجوی  بولـسلا ال  یف  كارتشـالا  و 
نع ربعی  امک  یبلس  ناونعب  اهنع  ربعی  نکل  تاینامـسجلا  دوجول  نیابم  دوجولا  نم  وحن  یف  هکرتشم  اهنأ  یف  ههبـش  تادرجملا ال  نأل 

.هیلإ كانحول  ام  قحلاف  یبلس  ناونعب  هنع  ربع  هیدوجو  هفص  ملعلا  نأ  کش  تاذلا و ال  نع  هبیغلا  مدعب  كاردإلا  ملعلا و  هقیقح 

هجحلا هذه  یف  هورکذ  ام  ءانب  نأ  اهعبار  و 

اذ یلاعت  هنوک  مزلی  نیریدقتلا  یلع  سنج و  وأ  عون  امإ  یلاعت  هل  یتاذ  درجتلا  نأ  یلع  هجحلا  هذه  یف   (1) هورکذ ام  ءانب  نأ  اهعبار  و 
اعون ایعیبط  ایلک  تسیل  هنأ  باتکلا  اذه  لئاوأ  یف  انیب  دقف  اندـنع  كرتشملا  دوجولا  هقیقح  امأ  و  هیلع - نهرب  امک  لاحم  وه  هیهام و 
نود تایجراخلا  نم  هنأ  کش  الف  لقعلا  یف  الإ  هل  دوجو  يذـلا ال  یعازتنالا  موهفملا  امأ  هسمخلا و  تایلکلا  نم  هریغ  اسنج و ال  وأ 

.تاموقملا

هیلقع ءازجأ  نم  بجاولا  بکرت  مزل  ام  هیاغ  نأ  اهسماخ  و 

.یمازلإ اذه  هتلاحتسا و  یلع  اناهرب  اومیقی  مل  مه  و 

ریغلاب هیقوبسملا  یه  تناک  نإ  اهانعم و  هکرحلا و  هیهام  نأ  اهسداس  و 

نأ مزلی  یش ء ال  لک  هیهام  نأ  ارارم  تملع  امل  ریغلاب  هقوبسم  هیهاملا  کلت  نوک  مزلتـسی  کلذف ال  يرخأ  یلإ  لاح  نم  لاقتنالا  وأ 
هیهاملا کلتف  یعانـصلا  فراعتملا  لمحلاب  یتاذـلا ال  یلوألا  لمحلاب  يرورـض  هسفن  یلع  یـشلا ء  لـمح  اهـسفن و  دارفأ  نم  نوکی 

وأ اهل  نوکی  نأ  بجوی  اهریغب ال  هیهاملا  هیقوبـسم  نأ  تملع  دـق  اضیأ  هریغب و  اقوبـسم  اـهتایئزج  نم  یئزج  لـک  نوکی  نأ  یـضتقت 
.اهلبق لصحی  هیادب ال  اهدارفأل 

هورکذ ام  نإ  لیق  ام  اهعباس  و 

.هیهانتملا ریغ  هیئزجلا  تالاقتنا  عم  یقبت  یتلا  هیطسوتلا  هکرحلا  ثودح  یئزج ال  لاقتنا  لک  ثودح  یعدتسی 

رکذ ام  ملس  ول  هنإ  لیق  ام  اهنماث  و 

.اهعون ثودح  یلع  ال  هکرحلا - نم  صخش  لک  ثودح  یلع  لدی  امنإف 
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ینعمب هکرحلا  نأل  يدنع  حیحص  ریغ  امهالک  لب  رظن  نیباوجلا  نیذه  یف  لوقأ 

هرس سدق  س  یتاذلا ، كارتشالا  هب  ام  یعدتسی  وه  الصف و  زایتمالا  هب  ام  لعج  لیلدب  - 1
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یف دوجولا  مهبم  رمأ  کلذ  عم  اهنأ  الإ  نایـصخش  لباق  لعاف و  یـصخش و  یهتنم  یـصخش و  أدبم  هل  امیف  اهیلع  مکح  نإ  طسوتلا و 
روصلا و نم  هیـصخشلا  هیعونلا و  تاـممتملا  یلإ  هرقتفملا   (2) یلوألا یلویهلا  ءاقبک  اهؤاقب  اـمنإ  (1) و  هـسفن بسحب  هل  ءاقب  هتاذ ال 

رمـألا هقیقح  یلع  هیبنتلا  ضرغلا  نکل   (3) دنـسلا یلع  اثحب  ناک  نإ  اذه و  اهـسفن و  یف  اهل  ءاقب  صاخـشألا ال  هبقاعتملا  هیهاملا  اذک 
ریدتـسم یـصخش  عوضوم  ءاقب  بجوی  یلاصتالا  رارمتـسالا  یلع  هکرحلل  صاخـشألا  تایـصوصخلا و  یف  بقاـعتلا  نأ  تبث  ول  معن 

مـسج و لـک  نإ   (4) اوـلوقی نأ  مهنکمأ  وـل  نیملکتملا  نأ  قـحلا  اـنم و  تملع  اـمک  کـلذ  اـیوق و  ثحبلا  ناـکل  تاذـلا  راـق  مرجلا 
ینامـسج مسج و  لکف  ثداح  وهف  ثداوحلا  نع  هسفن  دـح  یف  ولخی  ام ال  لک  ثداوحلا و  نع   (5) هسفن دح  یف  ولخی  ینامسج ال 

هیلإ انبهذ  ام  یحولا  هوبنلا و  نامزب  مهنامز  برقل  لوألا  ردـصلا  یف  اوناک  نیذـلا  مهئامدـق  دوصقم  لعل  الف و  الإ  نایبلا و  متل  ثداح 
.هوبنلا هاکشم  نم  مهراونأ  اوسبتقا  نیذلا  همکحلا  نیطاسأ  مالکل  اقباطم 

ریغ نیدـح  یف  نآ  لک  یف  هنأل  هل  تابث  طسوتلا ال  نأ  مولعم  تابثلا و  وه  ءاقبلا  ناک  یتاذـلا  ددـجتلا  وه  ناک  امل  ثودـحلا  ذإ  - 1
هرس سدق  س  لایسلا ، نآلا  هؤاعو  هلایسلا و  هطقنلاک  هنأ  الإ  هطقنلاک  ناک  نإ  وهف و  قحاللا  نآلا  يدح  ریغ  قباسلا و  نآلا  يدح 

هرس سدق  س  يداحتالا ، بیکرتلا  نم  هر  فنصملا  هقیرط  یلع  - 2
بلط وه  يذلا  عنملا  لصأ  نالطب  بجوی  ال  عنملا - هب  هجوی  يذلا  لیلدلا  وه  عنملا و  دنـس  نالطب  نأ  هرظانملا  نف  یف  ررقت  دق  و  - 3

هلظ دم  ط  ادنس ، رکذی  مل  نإ  کلذ و  بلطی  نأ  مصخلل  نأل  للدم  ریغ  یعدم  یلع  لیلدلا 
ینامزلا ثودحلا  جتنی  هیرهوجلا و  هکرحلا  یلع  قبطنی  هسفن و  دح  یف  هلوقب  دیقم  ناهربلا  اذه  یف  طسولا  نإف  کلذ  مهل  ینأ  و  - 4

وهف ثداوحلا  نع  ولخی  ام ال  ثداوحلا و  نع  ولخی  مسجلا ال  نإ  اولاق  لب  کلذب  ثداوحلا  اودیقی  ملف  ءالؤه  امأ  هر و  وه  هررق  يذلا 
حص هسفن  دح  یف  امب  ریغتلا  اودیق  ول  ثداح و  ریغتم  لک  ریغتم و  ملاعلا  مهلوق  هریظن  اعیمج و  يربکلا  يرغـصلا و  تدسفف  ثداح -

هلظ دم  ط  جتنأ ، سایقلا و 
هرس سدق  س  هیرهوجلا ، هکرحلا  یضتقمب  لایس  هعبط  هرهوج و  يأ  - 5
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مدعلاب هقوبسم  هرود  لک  نوک  نأ  اهعسات  و 

نیعم و تقو  یف  لوـصحلا  یف   (1) قفتت اهنأ  مکحلا ال  اذـه  یف  عمتجت  اهنأ  ینعمب  لزألا  یف  اهمادـعأ  عامتجا  یعدتـسی  امنإ  یلزألا 
لب نیعم  نامز  لزألا  نأ  ینعمب  ال  ایلزأ - اهنم  یش ء  سیل  هنأ  ینعمب  تاکرحلا  هذه  نم  یش ء  لزألا  یف  نکی  مل  هنأ  راتخن  انإ  اضیأ 

هذـه نم  یـش ء  ققحت  لزألا  یف  نأ  راتخن  اـنإ  اـضیأ  بولطملا و  دـیفی  ـال  هنأ  رهاـظ  (2) و  اهنم یـش ء  هیف  دـجوی  مل  نیعملا  ناـمزلا 
هکرحلا هذـه  نأ  ینعمب  معن  اـنلق  هیادـب  اـهلف  تاـکرحلا  عـیمج  یلع  همدـقم  لزـألا  یف  هدوـجوملا  هـکرحلا  نوـکی  هلوـق  تاـکرحلا 

.کلذ یفانی  هیلزأ  اهنوک  ذإ  عیمجلا  یلع  قباس  مدع  ققحتی  هنأ  ینعمب  يرخأ ال  هکرحب  هقوبسم  تسیل   (3) هیلزألا

رظانلا طیحی  نأ  انرکذ  ام  داریإ  نم  ضرغلا  و  اهیلع - دری  ام  عم  اهتدروأل  لیوطتلا  هفاخم  ـال  ول  يرخأ  جـجح  ثودـحلا  باحـصأل  و 
لمحی هلیبس و ال  انکلـس  هب و  انطفت  ام  ردـق  ملعیل  نیبناجلا  نم  اورکذ  یتلا  تاجاجتحالا  هوجو  اولاق و  ام  فارطأب  هلأـسملا  هذـه  یف 

ریغ فشکلا  درجم  نإف  نیناوقلا  مازتلا  نیهاربلا و  ججحلا و  هسرامم  ریغ  نم  هعیرشلا  دیلقت  وأ  قوذلا  هفشاکملا و  درجم  یلع  انمالک 
نیعملا هللا  ریسلا و  یف  میظع  ناصقن  هفشاکم  ریغ  نم  ثحبلا  درجم  نأ  امک  ناهرب  ریغ  نم  كولسلا  یف  فاک 

ملاعلا ثودح  يرابلا و  ضیف  ماود  یف  همکحلا  هعیرشلا و  نیب  قیفوتلا  قیرط  یف  ( 5  ) لصفلا

هراشا

هتافص و لوألا و  قحلا  هفرعم  یه  دحاو  یش ء  امهنم  دوصقملا  لب  هیهلإلا  هقحلا  عئارشلل  هفلاخم  ریغ  همکحلا  نأ  یلإ  ارارم  انرشأ  دق 
یحولا قیرطب  هرات  لصحت  هذه  هلاعفأ و 

هرس سدق  س  رم ، امک  ادودحم  اتقو  سیل  لزألا  ذإ  - 1
هرس سدق  س  انیعم ، انامز  سیل  لزألا  عوضوملا و  ءافتناب  هیفتنم  هبلاسلا  نأل  - 2

هرس سدق  س  رخآ ، درفب  قوبسم  هکرحلا  نم  درف  لکف  الإ  اولاق و  ام  یلع  هیطسوتلا  هکرحلا  وأ  رم  امک  هکرحلا  یمسم  يأ  - 3
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نم ال دوصقملا  یف  امهتفلاخمب  لوقی  امنإ  و  هیالولا - همکحلاب و  یمستف  بسکلا  كولسلا و  قیرطب  هرات  هوبنلاب و  یمـستف  هلاسرلا  و 
علطم هیمکحلا  مولعلا  یف  لماک  هللا  دنع  نم  دیؤم  الإ  کلذ  یلع  ردقی  هیمکحلا و ال  نیهاربلا  یلع  هیعرـشلا  تاباطخلا  قیبطتل  هفرعم 

لقعلاف سکعلاب  وأ  هعیرـشلا  باتکلا و  ملع  نم  هل  ظح  هیثحبلا و ال  همکحلا  یف  اعراب  ناـسنإلا  نوکی  دـق  هنإـف  هیوبنلا  رارـسألا  یلع 
لوقعلا نم  هفئاط  نأ  ربدت  فاستعالا و  دانعلا و  فارحنالا و  لیملا و  نع  ایربتم  فاصنإلا  لیذب  ثبشت  ایفاش و  المأت  لمأت  اذإ  میلسلا 

مل سیدـقتلا و  لیبس  نع  اوفرحنی  مل  هیناسفنلا و  ساندأ  هیلهاـجلا و  ساـجرأب  مهنطاوب  سجنتی  مل  نیذـلا  هرهطملا  سوفنلا  هیکزلا و 
رحـس و ریغ  نم  تاداعلل  قراوخ  تازجعم و  لمعلا  ملعلا و  یف  هبیرغ  رومأب  هللا  دـنع  نم  نیدـیؤم  اوناک  سیلدـت و  لطابب و ال  اوتأـی 

طقاست هتاقاط و  مادـهنا  هفاقـسأ و  قاقـشنا  هراوب و  هبارخ و  ملاعلا و  اذـه  ثودـحب  لوقلا  یلع  اورـصأ  مث  لغد  شغ و ال  لـیح و ال 
راکنإلا یف  اوددشت  کلذ و  یف  اوغلاب  اهفسن و  اهلابج و  ناریـس  اهراحب و  راجفنا  هضرأ و  دیب  هتاوامـس و  یط  اهرادکنا و  هبکاوک و 
رورـشلا تاریخلا و  تابثإ  هیـصخشلا و  نادبألا  دـعب   (1) سوفنلا ءاقب  عم  ملاـعلا  مدـقب  لوقلا  مهرـضی  ـال  هنأ  روهظ  عم  هیرکنم  یلع 

قح و نیقی  نع  اوربخأ  ام  يوهلا و  نع  اوقطن  ام  مهنأب  هلاحم  مزجیف ال  رمـألا  رهاـظ  یف  هعیرـشلاب  لـخی  ـال  و  داـعملا - یف  هیناـسفنلا 
نأ یلع  هضهان  اهاندجو  هیرارطـضالا  هینیقیلا  اهتامدقم  یف  بیر  کش و ال  یتلا ال  هیلقعلا  نیهاربلا  یلإ  انعجار  اذإ  مث  قدص  داقتعا 

هضیف و ال یف  كاسمإ  هتیلعاف و ال  یف  روتف  هلاح و ال  یلإ  هلاح  نم  جاعزنا  و ال  ریغت - صقن و ال  هیرتعی  دمص ال  دحاو  ملاعلا  عناص 
یف لخب 

ملاعلا و راوب  مدع  عم  ذإ  رضی  هنأ  قحلا  و  مدقلاب - لوقلا  نم  داعملا  یفن  سانلا  مهوتی  الف  هیلوط  تافاکملا  هازاجملا و  نوکی  يأ  - 1
ملاوعلا یلإ  ءایـشألا  هجوتب  یلوط و  تایاغلا  یلإ  لوصولا  نأ  هیـضرعلا و  هیلوطلا و  نیتلـسلسلا  نومهفی  داعملا و ال  نومهفی  هبارخ ال 

هرس سدق  س  سانلا ، دنع  هجاحلا  طانم  ثودحلا  عناصلا و  تابثإب  رضی  هنأ ال  ملسن  نکل ال  هانملس  ارارم  انرکذ  امک  هینطابلا 
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داجیإ یف  دصق  نم  نإف  هریغل  وأ  هل  هحلصم  لیصحت  یلإ  دصق  وأ  بسانم   (1) تقو روضح  وأ  هحناس  هدارإ  یلع  فقوت  هناسحإ و ال 
هریغ یلإ  هلامک  یف  جاتحم  هسفن  یف  صقان  وهف  هریغ  یلإ  ناـک  نإ  و  هعفنم - لاـصیإ  وأ  هریغل  تناـک  نإ  هحلـصم و  لیـصحت  یش ء 

نم هسفنل  لامک  لصحم  کلذـب  وهف  یلوأ  ناک  نإ  هدـصقی و  ملف  همدـع  نم  هل  یلوأ  نکی  مل  نإ  لاصیإلا  وأ  لیـصحتلا  کلذ  نأل 
اعناص هنوک  بجیف  هثداح  هدارإ  وأ  دـئاز  دـصق  هتاذ  یف  سیل  هدارإلا  مات  هیلعاـفلا  ماـت  هنأ  ملعف  لاـمکلا  کـلذ  دـقاف  هنودـب  ذإ  هریغ 

و ماسجألا - ایندـلا و  ملاع  ءانبأ  انیف  روصقلا  امنإ  روصق  الب  لزألا  دابآلا و  یف  ءاطعلا  همحرلاب و  هدـی  اطـساب  لازی  لزی و ال  مل  اـضایف 
.لاقتنالا لاوزلا و  راد  یه  اهلهأ و  ملاظلا  یلویهلا  هیرق  ناکس 

انتریـصب هجو  نع  باجحلا  فشک  هیلإ و  هللا  انادـه  امب  الإ  نکمی  همیظعلا ال  هلأسملا  هذـه  یف  هعیرـشلا  همکحلا و  نیب  عمجلا  نذإـف 
نم ضیفلاف  ثداوحلا  نع  اهتاذ  یف  اهولخ  مدـع  هینامـسجلا و  هیعیبطلا  ناوکألا  ددـجت  قیقحت  نم  هیلع  یه  ام  یلع  رمـألا  هظحـالمل 

سانلا و نم  دحاو  لک  هایح  هدم  یف  سافنألا  ءاقبک  لاثمألا  دراوتب  هؤاقب  امنإ  نیح و  لک  یف  لئاز  لدبتم  ملاعلا  مئاد و  قاب  هللا  دـنع 
.لاصتالا هجو  یلع  اهبقاعت  لاثمألا و  هباشت  نع  لوهذ  سیل و  یف  قلخلا 

یهیبنت رکذ 

ام هل  لاقی  ذإ  هتحت  لئاط  ضحم ال  سوه  نامزلاب  میدـق  ملاعلا  لئاقلا  لوق  قئاـقحلا و  هدـبزب  یمـسملا  هباـتک  یف  ءاـفرعلا  ضعب  لاـق 
نإف  (2) هللا يوس  دوجوم  لک  هب  ینعأ  لوقی  وأ  تاهمألا  تاوامـسلاک و  اهلک  ماسجألا  هب  ینعأ  لوقی  نأ  اـمإف  ملاـعلاب - ینعت  يذـلا 
ظفل تحت  هجردنملا  تادوجوملا  رثکأ  نوکی  اذه  یلعف  سوفنلا - لوقعلاک و  اهریغ  ماسجألا و  نم  نکمم  دوجوم  لک  هب  ینعأ  لاق 

میدق ملاعلا  لاقی  فیکف  هیلع  دوجولا  قباس  هرورضلاب  نوکی  لب  نامزلا  دوجو  یلع  دوجولا  فقوتم  ریغ  ملاعلا 

هرس سدق  س  هئاضقل ، دار  همکحل و ال  عنام  ذإ ال  عناملا  عفر  باب  نم  نوکیل  هیهانتم  ریغ  همهوتم  وأ  هموهوم  تاقوأ  یضم  وأ  - 1
اذهب ملاعلاف  هیهاملا  یلع  رودت  هیئاوسلا  یحر  ذإ  دوجولا - وه  یقیقحلا و  هیهاملا ال  وه  يروهشملا و  دوجوملا  دوجوملاب  دارملا  - 2

هرس سدق  س  تایهاملا ، هأشن  ینعملا 
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اضیأ هجولا  اذه  یلع  زوجی  الف  اهلک  ماسجألا  ملاعلاب  ینعأ  لاق  نإ  (1) و  نامزلا یلع  دوجولا  قباس  ملاعلا  تادوجوم  رثکأ  نامزلاب و 
دوجولا و یف  ماسجألا  یلع  قباس  ناـمزلا  نأـب   (2) ارعـشم نوکیف  ادوجوم  نامزلا  ناک  دـق  ذـم  دوجوم  ماسجألا  نأ  کلذ  ینعم  نـأل 

.همالک یهتنا  تاذلا  هبترلاب و  کلذ  ناک  نإ  اهنع و  دوجولا  رخأتم  نامزلا  نامزلا و  یلع  دوجولا  هقباس  ماسجألا  نإف  کلذک  سیل 

رظنلا دـعب  نکل  رخآلا  یلع  امهدـحأل  یتاذـلا  مدـقتلا  یفانی  نیئیـشلا ال  نیب   (3) هیناـمزلا هیعملا  نإـف  رظنلا  نم  هیف  اـم  یفخی  ـال  لوقأ 
هروصلا یلویهلا و  نیب  هبسنلاک  مسجلا  نامزلا و  نیب   (5) هبسنلا ذإ  فراعلا  اذه   (4) هرکذ ام  هیقح  رهظی  دیدشلا  ثحبلا  قیمعلا و 

یف لوقت  ام  تلق  نإ  رهدـلا  وه  تاقرافملا  یف  نامزلا  اضیأ  نیرمقلاک و  ملکتملا  رابتعاب  هطونم  هبلغلا  عساو و  باب  بیلغتلا  لوقأ  - 1
اـضیأ لوقأ  حورلا و  حور  وه  دمرـسلا  نأ  امک  نامزلا  حور  رهدلا  رم و  امک  رهدلا  وه  اهیف  نامزلا  تلق  نامزلاب  همیدق  لوقعلا  مهلوق 

هرس سدق  س  هرابعلا ، ماقم  یف  یفکی  وه  دوجولا و  يریدقت  اهیف  نامزلا 
تالالدلا يدحإب  مهلوقل  هلالد  نامزلاب و ال  همیدق  ماسجألا  نإ  مهلوق  اذـهب ال  رعـشم  مهلوق  ینعم  هلعج  يذـلا  لوقلا  اذـه  لوقأ  - 2

لعفلاب هحورب  درجم  هندبب  يدام  ناسنإلا  لاقی  نأ  لثم  هسبالملل  ءابدألا  حالطصاب  ثیحتلل و  ءابلا  هملک  لب  نامزلا  قبـس  یلع  ثالثلا 
هرس سدق  س  اهدوجو ، انامز  میدق  ماسجألا  لیق  هنأکف  کلذ  وحن  هتیهامب و  هوقلاب  هدوجوب 

یتاذلا هرخأت  یفانی  نامزلا ال  قبس  لاقی  نأ  هل - بسانملاف  نامزلا  قبس  لب  هینامزلا  هیعملا  فراعلا  مالک  یف  نکی  مل  هنأ  یفخی  ال  - 3
رخأتلا یفانی  یه ال  هینامزلا و  هیعملا  اهتیاغ  نامزلا  قبـسلا  یلع  مهمالک  هلالد  مدـع  یلإ  ءامیإ  هر  فنـصملا  مـالک  یف  نأ  باوجلا  و 

هرس سدق  س  هسفن ، هب  فرتعا  يذلا  یتاذلا 
لاقی نأ  نکمی  امکف ال  هروصلا  یلویهلا و  داحتاک  داحتا  امهنیب  ینامزلا  نامزلا و  نأل  نینیابتم  نیئیـش  هیعمک  هیناـمز  هیعم  ـال  يأ  - 4

نادوجوم نامیدق  امهنأ  هدوجوم و  تناک  یلویهلا  تماد  ام  هدوجوم  اهنأ  ینعمب  همیدـق - الثم  هروصلا  نإ  هر  فنـصملا  هقیرط  یلع 
هرس سدق  س  لصف ، امب  امهطابترا  هیفیک  لصف  دق  ینامزلا و  نامزلا و  یف  کلذک  هینارتقا  هنیعم  رخآلا  عم  امهدحأ 

مزالتلا یلإ  ارظن  نامزلا  ماسجألا و  نیب  رخأتلا - مدقتلا و  یفن  امإ  هیجوتلا  اذـه  یـضتقم  نأ  هیلع  یقبی  نکل  همالکل  نسح  هیجوت  - 5
صخـشتل هتیلعل  نامزلا  مدـقت  نامزلا و  دوجول  هتیلعل  مسجلا  مدـقتف  هجوب - هبحاص  یلع  امهنم  لکل  مدـقتلا  تاـبثإ  اـمإ  روکذـملا و 

هلظ دم  ط  طقف ، مسجلل  هتبثی  نامزلا و  نع  مدقتلا  یفنی  فراعلا  اذه  نکل  مسجلا 
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یف رظنلا  نأ  امکف  هروصلل  تاصخشملا  هلمج  نم  اهدادعتـساب  یلویهلا  نأ  امک  مسجلل   (1) تاصخشملا هلمج  نم  نامزلا  مزالتلاب و 
هیلعافلا هجو  یلع  اهدیفت  هداملا و  مزلتسی  اهتقیقحب  هروصلا  نإف  امهنم  لک  ددجتب  مکحلا  یطعی  هروصلا  هداملا و  نیب  مزالتلا  هیفیک 

.اهدوجوب لمکتست  اهب و  هداملا  اهروصتیف  بجوملا  لعافلل  لعفلا  موزل  هداملا  اهمزلیف 

لازی الف  يرخأ  هدام  اضیأ  اهمزلیف  دادعإلا  هجو  یلع  هقباسلا  کلتل  اهتیـصوصخل  هبقاع  هروص  لوبقل  أیهتت  اهدادعتـساب  هداملا  نإ  مث 
ددجت یف  مکحلا  اذکف  دوجولا  یف  ناتددجتم  امهف  لوبقلا  دادعإلاب و  هروصلل  هلع  هداملا  و  لعفلا - باجیإلاب و  یلویهل  هلع  هروصلا 

صن دق  کلذ  لجأل  هرارمتسا و  نامزلا و  ءاقب  هلع  مسجلا  هثودح و  مسجلا و  صخـشت  هلع  نامزلاف  مسجلا  نامزلا و  یتیوه  نم  لک 
هرثاد هیقاب  تادوجوملا  نإ  لاق  هنأ  هروصلا  یلویهلا و  نم  لک  ددـجت  یلع  یلکلا  ملعلا  یف  همالک - نم  انلقن  ام  بسح  ربکألا  نوتیز 

یلویهلا هروصلا و  مزل  دق  روثدلا  نأ  رکذ  و  يرخألا - ددـجت  دـنع  یلوألا  هروصلا  روثدـبف  اهروثد  امأ  اهروص و  ددـجتیف  اهؤاقب  امأ 
.اعم

ءاملعلا رثکأ  داقتعا  وه  میظع و  أطخ  وهف  ادوجوم  قحلا  ناک  ذـم  هدوجوم  تناـک  ماـسجألا  نأ  تمعز  نإـف  هدـبزلا  بحاـص  لاـق  مث 
الـصأ دجوی  ماسجألا ال  نأ  ملعی  نأ  ماقملا  اذه  یف  دب  امم ال  نیرخآلا و  نیلوألا و  یلع  رظنلا  قدـص  یف  اوقاف  مهنأ  نومعزی  نیذـلا 

ثیح

هنمزأ كانه  نأ  اهب و  مئاقلا  اهل  ضراعی  دادتمالا  وه  هصخی و  انامز  هکرح  لکل  نأ  لوألا  رفسلا  نم  نامزلا  ثحابم  یف  انرشأ  دق  - 1
فورعملا نامزلا  نوکف  تاکرحلا  رئاس  سایقل  يرابتعا  سایقم  هیمویلا  هکرحلا  رادقم  وه  يذـلا  فورعملا  نامزلا  تاکرحلا و  ددـعب 

ولف هصخـشت  مسجلا و  دوجو  مامت  دعب  وهف  هضارعأ  نم  یـش ء  یف  مسجلا  هکرح  نامز  امأ  صخـشتلا و  نع  هفـشک  هانعم  اصخـشم -
هلظ دم  ط  لایسلا ، هدوجو  سفن  وه  يذلا  هرهوج  یف  مسجلا  هکرح  رادقم  وهف  مسجلل  صخشم  نامز  كانه  ناک 

دلجملا 7 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 369 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j7/AKS BARNAMEH/#content_note_330_1
http://www.ghaemiyeh.com


331 ص :

امیظع أطخ  یطخم ء  وهف  قحلا  دوجو  عم  نآلا  دوجوم  ملاعلا  نأ  یلإ  بهذ  نم  هدـعب و  ـال  هلبق و  ـال  نـآلا و  ـال  لوـألا  قحلا  دـجوی 
هنإف هریغ  یلع  هقبسک  یش ء  یلع  هدوجو  قبـس  نإف  تادوجوملا  رئاسب  ناکملا و  نامزلاب و  طیحم  ناکم و  نامز و ال  قحلا ال  ثیحف 
قرف ریغ  نم  باتکلا  اذـه  یف  هروطـسملا  تاملکلا  هذـه  هروص  دوجو  یلع  دوجولا  قباس  هنأ  امک  ملاـعلا  دوجو  یلع  دوجولا  قباـس 

دنع ناکملا  نع  هزنی  مل  امک  نامزلا  نع  قحلا  هزنی  مل  هبشلا و  نع  قحلا  هزنی  مل  هبشلا و  قیـضم  یف  دعب  وهف  امهنیب  قرف  نم  الـصأ و 
لوأ یف  فراعلل  لصاحلا  یقیقحلا  نامیإلا  نع  دـیعب  نامیإلا  اذـه  تاـسوسحملا و  رئاـسک  یناـکم  مسج  هنأ  نومعزی  نیذـلا  ماوعلا 

فراعلا و دـنع  ینیقی  اذـه  و  قرف - ریغ  نم  لبقتـسملا  نامزلا  یلع  هقبـس  ثیح  یـضاملا  نمزلا  یلع  قباس  لـج  زع و  هللا  و  هکولس -
نإ اولوقی  مل  امک  لوألا  قحلا  دوجول  دوجولا  یف  واسم  ملاعلا  نإ  اولاق - امل  اوزجعی  مل  ول  هرورـضلاب و  هکاردإ  نع  نوزجاع  ءاـملعلا 

.همالک یهتنا  نونظلا  هذه  نع  هزنملا  هللا  دوجو  يواسی  الثم - فورحلا  هذه  روص 

لیصحت دقن و 

ناهربلاب و تباثلا  نکل  ءاـملعلا  دـنع  هیف  ههبـش  ـال  لـصحم  لوق  هدوجو - هبترم  یف  قحلا  عم  دوجوم  ریغ  ملاـعلا  نأـب  لوقلا  نأ  ملعا 
هیـضتقم هلع  لک  هبـسن  یف  لاحلا  اذـک  ملاعلا و  ءازجأ  نم  ءزج  لک  عم  ملاعلا و  عم  دوجوم  قحلا  نأ  نایعلا - فشکلاـب و  دـضتعملا 
لولعملا عم  هدوجوم  هلعلا  نکل  هیلامکلا و  اهتاذ  هبترم  یف  هلعلا  عم  دوجوم  ریغ  هناکمإ  هصقن و  لجأل  لولعملاف  اهلولعم  یلإ  سایقلاب 

ام یلع  لیلدلا  اریثک و  اریخ  یتوأ  هلأسملا  هذه  قیقحت  یف  نعمأ  نم  یلامکلا و  اهدوجو  نع  هلیازم  ریغ  نم  لولعملا  دوجو  هبترم  یف 
ِءامَّسلا ِیف  يِذَّلا  َوُه  هلوق َو  ُْمْتنُک و  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  هناحبس  هلوق   (1) انرکذ

ریدقت لک  یلع  ادوجوم  هنوک  مزلتسی  تاذلاب  ابجاو  یـشلا ء  نوک  ضرف  نإف  تاذلاب  دوجولا  بوجو  رابتعا  نم  کلذ  دافتـسی  و  - 1
لک نع  رظنلا  انعطق  الثم و  نامزلاک  ام  ادوجوم  انضرف  اذإف  یش ء  لک  مدع  ریدقت  یلع  و  یش ء - لک  دوجو  ریدقت  یلع  دوجوم  وهف 

ریدقت لک  یلع  دوجوم  هنأل  عفترم  ریغ  تاذلاب  دوجولا  بجاولا  نکل  هتاذ  الإ  هل  تبثی  مل  یـش ء و  لک  هنع  عفترا  هسفن  الإ  هادـع  ام 
هلظ دم  ط  هنراقمب ، یش ء ال  لک  عم  یلاعت  وهف  هادع  امع  رظنلا  عطق  عم  نامزلا  ریدقت  اهنم  و 
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.هیوبنلا ثیداحألا  هینآرقلا و  تایآلا  نم  کلذ  ریغ  ِهَّللا و  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هلوق  ٌهلِإ و  ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو 

قیلعتلا و صاـصتخالا و  هجو  یلع  ـال  تاـقوألا  نم  تقو  لـک  یف  دوجوم  ناـمزلا  نع  هزنملا  قحلا  نإ  لوقن  عجرن و  اذـه  ررقت  اذإـف 
هجو یلع  ههبـشملا و ال  هلوقی  امک  قیبطتلا  دییقتلا و  هجو  یلع  هنکمألا ال  نم  دـحاو  دـحاو  لک  یف  دوجوم  ناکملا  نع  هزنملا  قحلا 

هیبشتلا نم  برـض  مههیزنت  نأ  نوفرعیل  ءافرعلا  هجرد  یلإ  ملعلا  یف  اوغلبی  مل  نیذـلا  ءاملعلا  نم  ههزنملا  هلوقی  امک  قارفلا  هنیابملا و 
دوجولا بجاو  نأ  تبث  دـق  هریاغملا و  هنیابملاب و  دوجولا  ءاحنأ  ضعب  نع  درجتلاـب  دوجولا  روصحم  ملاـعلا  أدـبم  مهلعجل  دـییقتلا  و 

ههج لکب  دوجوم  لک  عم  وهف  هیناکمإ  ههج  لکلاب  هطیحملا  هتاذ  یف  تسیل  تایثیحلا و  تاهجلا و  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذلاب 
- ناکم یف  سیل  ناکم و  لک  یف  نامز و  یف  سیل  نامز و  لک  یف  یـش ء و  یف  سیل  یـش ء و  لک  یف  وهف  رثکت  دییقت و ال  ریغ  نم 

ءایشألا وه  سیل  ءایشألا و  لک  وه  لب 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 
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ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 

زکرم www.Ghaemiyeh.comفیرعت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 375زکرم  ۀحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

